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Letni izvedbeni načrt (LIN) je dokument, s katerim lokalna akcijska skupina (LAS) opredeli 

načrtovane aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev LEADER v določenem letu. Na MKGP mora 

biti predložen do 30. septembra tekočega leta za naslednje leto.  

 

Za LAS, ki so vloge podale na prvi javni razpis (29.2.2008) velja: 

Letni izvedbeni načrt za koriščenje sredstev opredeljenih v obvestilu o višini dodeljenih pravic porabe 

finančnih sredstev za leto 2008 je LAS dolžna predložiti MKGP v potrditev najkasneje v roku dveh 

mesecev od prejema Odločbe o potrditvi statusa LAS. LIN za koriščenje sredstev opredeljenih v 

obvestilu o višini dodeljenih pravic porabe finančnih sredstev za leto 2009 pa najkasneje do konca 

februarja 2009. 

 

MKGP pregleda usklajenost predlaganih projektov s potrjeno lokalno razvojno strategijo (LRS) in 

usklajenost višine zaprošenih finančnih sredstev s pravicami porabe za ustrezno leto. O potrditvi LIN 

MKGP izda odločbo. 

 

V LIN so natančno opredeljeni vsi izvedbeni projekti, ki jih namerava LAS sofinancirati iz sredstev 

ukrepov LEADER. Navedeni so tudi projekti sodelovanja, tako medregijski kot čezmejni. Poleg opisa 

projektov mora biti izdelana tudi finančna konstrukcija in dinamika podajanja zahtevkov oziroma 

zaključka projektov za vsak posamezen projekt. Predloženi morajo biti tudi drugi relevantni 

dokumenti. Projekt mora biti ob prijavi pripravljen do faze izvedbe.  

 

Za izdelavo LIN se uporabljajo poenoteni obrazci. Priložena mora biti tudi izjava o veljavnosti izbora 

projektov, s katero LAS potrjuje, da so bili projekti, ki so predlagani za izvedbo, izbrani na podlagi in 

z uporabo preglednih postopkov in uporabo ocenjevalnih kriterijev, ter da pri odločanju ni bilo 

nepravilnosti.  

 

LIN mora biti v vezani obliki, v mapi, s priloženim seznamom prilog . Strani morajo biti oštevilčene. 

Vsako posamezno stran obrazca, s katerim se projekt prijavlja, podpiše pooblaščena oseba LAS (npr. 

predsednik). Naslovna stran mora biti podpisana in žigosana.  
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Lokalna akcijska skupina DOLENJSKA IN BELA KRAJINA  

 

Številka odločbe o potrditvi statusa LAS: št. 33151-12/2008/4, z dne 31.07.2008 

Številka Obvestila o višini dodeljenih pravic porabe finančnih sredstev lokalni akcijski skupini za leto 

2010 : št. 33151-12/2008/34, z dne 29.06.2009 

 

 

Število predvidenih izvedbenih projektov  11,  

Število predvidenih projektov sodelovanja 0 

 

 

Skupna vrednost izvedbenih projektov 750.107,00€, od tega: 

 predvidenih sredstev LEADER 341.863,00€, 

 drugih sredstev LAS DBK     115.081,00€  

 zasebnih sredstev                      293.163,00€. 

 

 

Skupna vrednost projektov sodelovanja ___________, od tega: 

 predvidenih sredstev LEADER  ______________________€,  

 zasebnih sredstev _____________________ €. 

 

 

Seznam izvedbenih projektov: 

1 GENSKA BANKA STARE SADNE SORTE 

2 ŢIVALI ŠENTJERNEJSKEGA POLJA 

3 OHRANITEV DRAGOCENOSTI SADJARSKE KULTURE 

4 ZGODBE IZ SKRINJE 

5 INŠTITUT ZA TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE PODEŢELJA 

6 KULINARIKA DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 

7 BRUSNIŠKA HRUSTAVKA 

8 Z REVITALIZACIJO MLINOV DO ZELENE ENERGIJE 

9 NADALJEVANJE PROJEKTA TURUZEM V ZIDANICAH – II FAZA 

10 LONČENA POSODA V SODOBNI KUHINJI 

11 OGLARSTVO V PRETEKLOSTI ZA PRIHODNOST 

 

 

 

Seznam projektov sodelovanja: 

1 __ ime projekta____ 

2 __ ime projekta____ 

3 ... 
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PROJEKT ŠT.: LIN 2010 – 1/09 

 

Ime projekta 
GENSKA BANKA »STARE SADNE SORTE« 

 

Nosilec 

Društvo Kočevarjev staroselcev 

Občice 9, 8350 Dolenjske Toplice 

 

Partnerji 

Občina Dolenjske Toplice 

Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice 

 

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma 

Sevno 13, 8000 Novo mesto 

 

GRAMAT GRIL d.o.o. 

Sela pri Dolenjskih Toplicah, 8350 Dolenjske Toplice 

 

 

Projekt prispeva k cilju osi 

(obkrožite) 
1                           2                        3 

Projekt se lahko izvaja tudi v drugih 

ukrepih PRP 2007 - 2013 (označite z 

x)  

 

111  

 

125  

 

214  

 

112  132  311  

113  133  312  

121  142  322  

122  211  323  

123  212  se ne more izvajati  x 

Vsebina projekta 

Projekt prevladujoče prispeva k določenemu cilju/prioritetni nalogi LRS: 

CILJU 5 – Ohranjanje okolja s poudarkom na ohranjanju naravne in kulturne 

dediščine. 

 

Prioriteta: sonaravno kmetovanje ter dopolnilne in dodatne dejavnosti na kmetijah. 

 

Obrazloţitev:   
Stare sadne sorte  in visokodebelno drevje ne potrebuje škropljenj. V takih nasadih je 

mogoče površine pod drevjem izkoriščati za pašo  in pridelavo krme, pa tudi za vzgojo 

grmovnih sadnih sort. Prednost takih dreves je globok in velik koreninski sistem, kar je 

izredno pomembno za sušna obdobja. Šolam  taki nasadi omogočajo zdravo »šolsko 

jabolko«, ki ga ni treba lupiti (škropljeno sadje se v principu ne sme  jesti neolupljeno, 

kar pa je v šolah praktično nemogoče). V tem smislu je treba pripraviti ustrezen 

program.  

 

Ozadje projekta:   
Pomologe in raziskovalce vedno bolj zanima dejstvo, da v Sloveniji, posebno na 

Kočevskem, Dolenjskem in v Beli Krajini obstajajo stare sadne sorte (jablane, hruške 

itd.), ki brez vzdrţevanja ţe desetletja rastejo in rodijo zdrave plodove. To je zbudilo 

zanimanje, analize doma in na tujem (kmetijski raziskovalni institut Laimburg v 

sodelovanju z biotehniško fakulteto v Ljubljani) pa so za te sorte poleg odpornosti in 

posebnega okusa pokazale izredno visoko vsebnost antioksidantov in polifenolov, tudi 

do sedemkrat več od sodobnih sort, kar je izredno pomembna lastnost starih sadnih sort 

in neprecenljivo gensko bogastvo, ki ga je treba ohraniti in izkoriščati. 

 

Povzetek projekta: 

Pri kulturnem centru Občice ţe imamo ograjenih cca 20.000 kvadratnih metrov 

zatravljene površine, kjer je moţno posaditi okoli 280 visokodebelnih dreves. Sedaj je 

ţe zasajenih okoli 80 ţe cepljenih dreves. Če bi našli sort in mutantov več kot 280, je 

moţno na eno podlago cepiti več sort. Parcela leţi ob potoku Črmošnjičica, ki tu še ne 

presiha, in ob Kočevarskem kulturnem centru z dvorano s 100 sedeţi ter z muzejskimi 

površinami Center stoji ob regionalni cesti Črnomelj - Ljubljana. Makadamska 

parkirišča ţe obstajajo. Mikroklima je ugodna za sadjarstvo. Pisarna (telefon, internet) 
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in sanitarije so ţe urejene (lastna čistilna naprava). Doslej je bilo v okviru nasada ţe 

investirano skupaj s prostovoljnim delom po cenitvi pribliţno 140.000 €. Center z 

zemljiščem v lasti društva v  velikosti 7.000 kvadratnih metrov je ocenjen na 190.000 

€. Vse to je dobro izhodišče za načrtovani projekt kot tudi velika pridobitev za 

demografsko ogroţeno področje. 

Glavne in najbolj nujne aktivnosti so evidentiranje lokacij starih dreves na terenu, 

izbira posebno vitalnih lesnik itd. za jemanje semen za podlage, zbiranje cepičev s 

starih dreves, cepljenje v drevesnicah in nasadu v Občicah, v času rodnosti nabiranje 

plodov in zelenih poganjkov na terenu za analizo, akcije za prepričevanje prebivalcev o 

pomenu ohranitve starih dreves in o posebnih ugodnostih visokodebelnih nasadov 

(pridelava brez škropljenj, biočista hrana, čisti pridelki pod drevesi, moţnosti 

predelave in trţenja plodov. 

 

Aktivnosti projekta: 

 

I. FAZA 

 

Aktivnost 1:  Naloţbena vlaganja za vzpostavitev genske banke – objekt v 

Občicah 

Vodenje aktivnosti: tehnično in finančno spremljanje izvajanja aktivnosti 

 

Ureditev objekta vObčicah par.št. 2153, k.o. Občice 

V objektu, ki je lasti nosilca projekta bo urejena mini hladilnica za vzorce (plodov, 

zelenih poganjkov), ki se bodo zbirali in od tu v nadaljevanju odpošiljali v analizo na 

različne inštitute EU. Prostor bo namenjen tudi za shranjevanje cepilnega materiala in 

raznega drobnega orodja za potrebe nasada. Naloţba bo vključevala: 

-  obrtniška dela: nakup in polaganje keramičnih ploščic, izdelava končnih 

notranjih ometov in beljenje, notranja instalacijska dela, 

- Asfaltiranje dvorišča  – znotraj stavbišča genske banke za potrebe 

funkcioniranje genske banke in za izvedbo javnih predstavitev. 

 

Oprema za izvajanje del v genski banki: 

- nakup drobnega cepilnega orodja, 

- nakup mulčerja za mulčenje travnih površin v nasadu, 

- nakup freze za obdelavo površin v okolici dreves znotraj genske banke. 

 

 

Čas izvajanja: januar 2010 – junij 2010 

 

 

 

II. FAZA 

 

Aktivnost 2: Vzpostavitev genske banke starih sadnih sort v nasadu v Občicah 

Vodenje aktivnosti: tehnično in finančno spremljanje izvajanja aktivnosti 

 

Evidentiranje in analiza starih sadnih sort in nasadov po terenu (Dolenjska in Bela 

Krajina, tudi Kočevska kot genetsko zaledje), ugotavljanje njihove vitalnosti, zbiranje 

cepičev, cepljenje. Za vzgojo primernih podlag  iskati vitalna drevesa lesnik in divjih 

hrušk, jemati njihova semena (peške) ter strokovno vzgajati sejance. 

 Dela v genski banki – nasadu v Občicah:   

- priprava terana, agromelioracijska dela (odstranjevanje kamenja, navoz 

plodne zemlje in humusa, setev površin s travno mešanico, analiza zemlje); 

- izkop jam, parcelacija sajenja in dodajanje potrebnih gnojil na podlagi 

analize; 

- evidenca – računalniško evidentiranje dogodkov v nasadu, izdelava kataloga 

razvoja sort, številčenje sadnih mest; 

- nameščanje opore za drevesa, zaščita sadnega vrta proti hruševemu oţigu, 

škrlupu in drugo zatiranje škodljivce v; 

- obrezovanje, namakanje in krojenje krošenj, namakanje v primeru sušnega 
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obdobja. 

Nabiranje plodov in zelenih poganjkov na terenu za kontrole analize:  

- potrebno bo zbrati plodove in zelene poganjke ter poskrbeti za strokovno 

analizo sorte. Lokacija odvzema bo določena z GPS. Odvzeti plodovi morajo  

biti evidentirani in ustrezno shranjeni. Analize se bodo preko Biotehnične 

fakultete izvajale v Laimburgu. Ta institut ima za tako delo najboljšo opremo.   

 

Čas izvajanja: januar 2010 – september 2010 

 

 

III. FAZA 

 

Aktivnost 4:  Dela za  nadaljnje normalno delovanje genske banke starih sadnih 

sort v nasadu v Občicah  

 Vodenje aktivnosti: tehnično in finančno spremljanje izvajanja aktivnosti 

 

Izvedba aktivnosti je potrebna za vzpostavitev trajnega sistema izvajanje aktivnosti 

genske banke starih sadnih sort v nasadu Občice: 

- izdelava evidenc: računalniško evidentiranje spremljanja sprememb v nasadu 

(bolezenske spremembe na sadeţih in listju, spremljanje vpliva vremenskih 

sprememb na sadje….), 

- nadaljnje številčenje sadnih mest (številčenje in etiketiranje), 

- nameščanje in popravilo poškodovanih opor sadnega drevja, 

- nameščanje zaščit proti voluharjem, zimska zaščita pred zajci, 

- v laganja v naravne zatiralce  škodljivcev  nameščanje gnezdilnic za ptice  in 

kupov kamenja za podlasice), 

- namakanje v primeru sušnega obdobja, 

- formiranje krošenj, mulčenje, gnojenje… 

Nadaljnje nabiranje plodov in zelenih poganjkov na terenu za kontrole analize   

 

Čas izvajanja:  januar 2011 – september 2011 

 

Aktivnost 5: Drevesnica starih sadnih sort v sklopu posestev Grama Novo mesto – 

Center biotehnike in turizma – vzporedno testiranje in zajemanje podatkov 

Vodenje aktivnosti: tehnično in finančno spremljanje izvajanja aktivnosti 

 

Vzpostavitev poskusne drevesnice starih sadnih sort in podlag zanje na posestvu šole. 

Drevesnica se bo nahajala na Strugi (v okviru Golf igrišča), k.o.Brusnice, part. Št 3731 

in 3732/1) , delno na vsaki parceli.  

Izdelava analiz na sejancih 

V sklopu drevesnice bodo izvedene analize na sejancih in primernost teh sejancev za 

cepljenje različnih sort z ozirom na vegetacijo, bujnost rast in čas cvetenja. Izdelana 

analiza bo pokazala sortne značilnosti glede na bujnost vegetacije, rasti, odpornost, čas 

cvetenja.  

 

Nakup potrebne opreme:  

- cepilni material, material za zatiranje škodljivcev, mini šrkopilnico, drobno 

orodje 

 

 

Čas izvajanja: januar 2011 – september 2011 

 

IV. FAZA 

 

Aktivnost 4: Ureditev društvenega muzeja v Občicah  in predstavitev javnosti 

Vodenje aktivnosti: tehnično in finančno spremljanje izvajanja aktivnosti 

 

Zagotovljeno bo obveščanje širše javnosti, tako skupinam kot posameznikom, ki bodo 

zainteresirani za oglede.  Za predstavitev projekta in rezultatov projekta bo urejen 

društveni muzej, v katerem bo predstavljena kulturna dediščina regije, razširjena z 
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oddelkom za sadjarstvo (na panojih  bodo slike dreves, nasadov, plodov; pretekla 

zgodovina zbiranja in sajenja sadnih sort;  vloga krošnarjev, ki so na svojih 

krošnjarskih poteh po Avstriji, Nemčiji in Švici ter celo  Franciji zbirali cepiče in 

plodove ter druga semena za svoje kmetije); stare naprave za predelavo sadja (preše, 

mlini itd).  Na delavnicah v brošurah in v muzeju bo prikazano, kako velik pomen je 

imelo sadje pri prehrani prebivalcev – suho sadje, ţganjekuha, sveţa jabolka, jabolčni 

sok, pijače (sadjavec in mošt) so vedno dopolnjevali prehrano. Kuhani krhlji so bili 

pomemben del jedilnika kmečkih druţin. Nabiranje divjih hruškic, sušenje in mletje je 

bilo pomembno za peko kruha. S tem v zvezi bo zanimiv prikaz starih mlinov za sadje, 

stiskalnic itd. Vse to predstavlja zanimiv pogled v preteklost. V brošuri bodo obujen 

tudi spomin na lokalne mentorje za sadjarstvo in čebelarstvo – Avgust Poglajen, 

ţupnik Jonke in razni učitelji. Zanimiv bo tudi opis delovanja vaških sušilnic za sadje 

in ţita (te so namreč poslovale tudi kot obrtna dejavnost, podobno kot mlini z 

jemanjem merice).    

Aktivnost ureditev društvenega muzeja bo vključevala: 

- obrtniška dela: nakup omar, izdelava polic, podstavkov za razstavne 

eksponate, obešalnike za drobna orodja, 

- odkup razstavnih eksponatov: nakup opreme za predelavo in obdelavo), 

- nakup in izdelava razstavnih panojev, ki bodo prenosljivi in bodo omogočali 

demonstracijske prikaze na terenu. 

Izdelava muzejskega kataloga  - vodnika genske banke starih sadnih sort  

 

Čas izvajanja: september  2010 – marec 2012 

 

 

Ciljna skupina: 

1) Prebivalci iz bliţnje in daljne okolice: Ţe doslej so vsa ročna in kmečka dela 

opravljali člani društva in okoliški prebivalci (zlasti starejši, ki imajo kmečka znanja, 

in mladi, tudi otroci). Pod strokovnim nadzorom – za nadzor, cepljenje, obrezovanje je 

zadolţena ga. Nada Plut iz Semiča -  se bodo ne samo mladi veliko naučili in zvedeli 

dosti novega.   

2) Skupina in posamezniki za delo na terenu – ti morajo biti primerno usposobljeni, 

imeti smisel za timsko delo, pri tem je zelo vaţna pripravljenost za sodelovanje in 

pomoč drugim skupinam. Z novimi spoznanji, pridobljenimi ob delu na projektu, bodo 

postali multiplikatorji.  

3) Šolska mladina – v smislu vračanja k naravi oziroma sonaravnem kmetovanju 

vključevati čim več mladih, tudi šolarjev v praktično delo v nasadu. Za obiske razredov 

bo treba pripraviti program, saj bi mladi lahko bistveno pripomogli pri spremembi 

odnosa do visokodebelnega sadja. Treba bo poskrbeti tudi za pomoč mladim pri 

izdelovanju raznih šolskih referatov in nalog, pa tudi seminarskih in diplomskih nalog. 

5) Znanstveniki in strokovnjaki - pomologi so v izvajanju projekta zelo pomembni  

(jemanje vzorcev, ugotavljanje sort, mutantov in njihovih značilnosti, delo v 

laboratorijih, iskanje podatkov po literaturi in arhivih). Genska banka jim bo 

omogočala nadaljnje raziskave. 

6) Ciljna skupina so tudi razni ljudje, ki jih zanima visokodebelno sadje in 

biohrana.  

 

Pregled partnerstva:. 

Pregled partnerstva  

                                                              Glavne naloge oz. aktivnosti 

Partner 1 –Dol. 

Toplice 

 

Promocija, obveščanje (občinsko glasilo), vabila občanom 

za delavnice, predavanja itd. Lahko dajo na razpolago 

kongresno dvorano. 

Partner 2 Ureditev lastne drevesnice 

Partner  3 Strojna oprema, kadrovska podpora, poslovno sodelovanje 

  



 

8 
 

 

 

Cilj projekta 

 

Pričakovani cilji projekta: 

- vzpostavitev pogojev za ohranitev genskega materiala starih sadnih sort, ki je 

potrebno zaradi staranja dreves na terenu,  

- s pomočjo univerze v Ljubljani in Instituta v Laimburgu priti do izbire sort 

oziroma dreves, ki bodo z ozirom na lastnostni in uporabnost posebej 

primerne za razmnoţevanje in na tej podlagi pripraviti strokovna poročila za 

drevesnice, 

- vzpostaviti izhodišča za nadaljnje znanstvene raziskave v sadnem vrtu 

zbranega genskega materiala, ki bo predstavljal izhodišče za nadaljnje 

znanstvene raziskave, 

- prebivalce iz območja LAS DBK in posebej šolsko mladino ozavestiti glede 

pomena starih nasadov in posameznih dreves in njihovega ohranjanja ter 

koristnosti novih visokodebelnih nasadov v smislu biodiverzitete. Na 

delavnicah bo potrebno opozoriti na zdravstvene prednosti neškropljenega 

sadja.  

 

Pričakovani rezultati  

 

Pričakovani rezultati projekta: 

- urejena in zasajena površina, 

- vzpostavljena genska banka v okviru nasada, 

- nabrana večina cepičev starih sort (zaradi izmenične rodnosti ni 

plodov vsako leto), 

- izdelana kataloška evidenca nasada in banka podatkov, 

- evidenca nad razvojem in s tem lastnostmi posameznih sort, 

- urejen skladiščni prostor za shranjevanje cepilnega materiala in 

orodja za potrebe genske banke 

- nakupljena oprema za potrebe genske banke: mulčer, freza…, 

               -      urejen oddelek – stare sadne sorte znotraj društvenega muzeja, 

-       mednarodna promocija Slovenije kot deţele, kjer je ohranjenih  

                    izredno veliko starih sadnih sort.                                 
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Indikatorji za spremljanje uspešnosti 

projekta 

 

 

Indikator izhodiščno stanje  ciljna 

vrednost 

Kazalnik 1 Zasajena površina genske  

                banke 

 

5.000 m
2
 

 

19.500 m
2
 

Kazalnik 2 Zasajenih sadnih dreves 70 300 

Kazalnik 3 Katalog banka podatkov (za 

seznanjanje strokovne javnosti) 

0 1 (50 

izvodov) 

  

Kazalnik 4 urejeno skladišče  (+  mini 

hladilnica) z dovozom 

Še neurejene 

površine  35m
2
   

Urejene 

površine 

35m
2
 

Kazalnik 5 Nakupljena oprem 

1 

(traktor na štiri 

kolesni pogon) 

3 

(trktor, 

mulčer, freza) 

 

 

Kazalnik 6 Izdelan muzejski katalog – 

vodnik genska banka starih sadnih sort 

0 300 izvod. 

(seznanjena 

javnost 1.200 

oseb) 

Kazalnik n Ureditev društvenega muzeja 

v Občicah 

Še neurejene 

površine 60m
2
 

Urejene 

površine 

60m
2
 

 

Lokacija projekta 

 

Osnova za projekt je genska banka. Parcelo smo izbrali zaradi neposredne bliţine 

Kulturnega centra z  vso infrastrukturo (sanitarije za več oseb z lastno čistilno napravo, 

dvorana, muzej, telefon, internet, skladiščni prostori, čajna kuhinja, parkirni prostor v 

makadamski izvedbi za avtobuse in osebne avtomobile) in potoka (zaradi namakanja). 

Parcela leţi neposredno ob regionalni cesti Ţuţemberk-Črnomelj. Kulturni center nudi 

vse moţnosti za delo strokovnjakov (pomologov), za delavnice, predavanja, sprejem 

skupin. Mikroklima parcele pa je zelo ugodna s sadjarskega stališča. Kulturni center in 

del površin je last društva Kočevarjev staroselcev, ostale kmetijske površine imamo v 

najemu od sklada za 99 let. V primeru, da bi ta površina v prihodnosti ne zadoščala, je 

v neposredni soseščini mogoče dobiti od Sklada v najem dodatne površine. Razen tega 

je v okolici izredno bogato zaledje genskega materiala. Glede na trend  razvoja 

biohrane v EU nudi center  v prihodnosti odlične pogoje za promoviranje pridelovanja 

neškropljenega sadja, njegove predelave in trţenja. 

Za postavitev Genske banke ima nosilec projekta sklenjeno Zakupno pogodbo št. 

16260-1936/08, z dne 26.06.2008,  s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov 

Republike Slovenije, in sicer za obdobje 99 let, skupni izmeri 16224 m
2
, k.o. Poljane 

(1498). 

Nosilec projekta ima v lasti na prač. Št. 2153/2, k.o.o. Poljane (1498), stanovanjsko 

stavbo v izmeri 116 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 83 m2, dvorišče v izmeri 535 

m2. 

Partner bo urejal testni nasad v naselju Struga (v bliţini Golf igrišča), k.o. Brusnice, 

parc. Št. (3731 in 3732/1) – del obeh parcel. 

Vsi dokumenti se nahajajo v arhivu Organa upravljanja LAS DBK – Razvojni center 

Novo mesto).   

 

Profitnost projekta (obkrožite in 

vpišite) 

profiten (v deleţu ___%)         neprofiten (v deleţu 100%)        

Projekt je v celoti neprofiten na eni lokacijo bo v strnjenem nasadu posajenih 300 do 

350 različnih sort jabolk in hrušk, to po ţe v zasnovi ne daje nobenih ekonomskih 

moţnosti za pridobitno (»profitabilno«) dejavnost (zaradi različne uporabnosti sort pri 

predelavi, majhni količini posamezne sorte, obdelovanja). Projekt je pomemben zgolj 
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za znanstveno in praktično primerjavo sortnih značilnosti, za analizo sort, izbiro glede 

na odpornost proti pozebi, suši in mokroti, glede na rast in na reakcijo na sestavo tal, 

gnojenje it. Pa je nujno, da zbrane sorte rastejo v naravi strnjeno v izenačenih pogojih. 

 

 

 

 

 

Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah 

 
 

 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4  Faza 5  Skupaj 

Skupna vrednost 

(€) 

29.849,00 16.389,00 13.693,00 7.373,00  67.304,00 

Upravičeni stroški 

(€) 

24.925,00 15.320,00 12.794,00 6.749,00  59.788,00 

Tip projekta / faze 

projekta z % 

sofinanciranja 

Naloţba v 

kmet. 

40 % 

Naloţba v 

kmet. 

40 % 

Naloţba v 

kmet. 

40 % 

Neprofitna 

naloţba 50 % 

  

LEADER sredstva  

v % 

v € 

 

 

40.00 % 

9.970,00 

 

 

40,00 % 

6.128,00 

 

 

40,00 % 

5.118,00 

 

 

50,00 % 

3.375,00 

 

 

 

 

 

41,13% 

24.591,00 

Zasebna sredstva  

v % 

v € 

 

49,90% 

14.894,00 

 

43,910 % 

7.197,00 

 

43,93 % 

6.016,00 

 

35,91% 

2.648,00 

 

 

 

45,70 % 

30.755,00 

Druga sredstva  

v  % 

v € 

 

16,70% 

4.985,00 

 

18,70 % 

3.064,00 

 

18,77 % 

2.559,00 

 

18,31 % 

1.350,00 

 

 

 

17,77% 

11.958,00 

Prispevek v naravi  

v (%) 

 

 

20,00 % 

 

 

20,00 % 

 

 

20,00 % 

 

 

20,00 % 

 

 

 

 

Obdobje izvajanja 

projekta 

1.1.2010- 

10.6.2010 

1.1.2010- 

30.9.2010 

1.1.2011- 

30.9.2011 

1.9.2010- 

10.3.2012 

  

Dinamika vlaganja 

zahtevkov 

20.6.2010 5.10.2010 5.10.2011 20.3.2012   

Kontaktna oseba 
August Gril, Društvo Kočevarjev staroselcev, tel. 030 660 500 

info@gramat-gril.si,  

Projektni vodja 

 

August Gril, Društvo Kočevarjev staroselcev, tel. 030 660 500 

info@gramat-gril.si, 

 

Nadzor nad projektom 

Joţica Povše 

Razvojni center Novo mesto d.o.o. 

 

Kontaktne informacije o projektu 
www.rc-nm.si 

 

 

¸ 

 

 

 

mailto:info@gramat-gril.si
mailto:info@gramat-gril.si
http://www.rc-nm.si/
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PROJEKT ŠT.: LIN 2010 – 2/09 

 

Ime projekta 
ŢIVALI ŠENTJERNEJSKEGA POLJA 

 

Nosilec 

OBČINA ŠENTJERNEJ 

Prvomajska c. 3a, 8310 Šentjerenej 

 

Partnerji 

JP Ekološka druţba Šentjernej d.o.o. 

Trg Gorjanskega Bataljona 2, 8310 Šentjernej 

 

Projekt prispeva k cilju osi 

(obkrožite) 
1                           2                        3 

Projekt se lahko izvaja tudi v 

drugih ukrepih PRP 2007 - 

2013 (označite z x)  

 

111  

 

125  

 

214  

 

112  132  311  

113  133  312  

121  142  322  

122  211  323  

123  212  se ne more izvajati  x 

Vsebina projekta 

 

Projekt prevladujoče prispeva k določenemu cilju/prioritetni nalogi LRS: 

CILJU 5 – Ohranjanje okolja s poudarkom na ohranjanju naravne in kulturne 

dediščine. 

 

Prioriteta: sonaravno kmetovanje ter dopolnilne in dodatne dejavnosti na kmetijah. 

 

Obrazloţitev:   
Projekt bo v veliki meri prispeval k nadaljnjemu razvoju podeţelja. Zgrajen objekt 

predstavljal izobraţevalni center za rejce ţivali in omogočal kvalitetne bivalne 

razmere  za ţivali. 

 

Ozadje projekta: 

Na območju Občine Šentjernej je zaradi ugodnih klimatskih pogojev sorazmerno 

močno razvito kmetijstvo, predvsem s panogami poljedelstvo, ţivinoreja in 

vinogradništvo. Predvsem konjereja je v občini zelo pomembna, saj je Šentjernej 

znan po vsakoletnih tradicionalnih konjskih dirkah. Prav tako je močno prepoznavna 

avtohtona pasma Šentjernejski petelin,  ki se vsako leto z ostalimi pasmami 

perutnine predstavlja v času občinskega praznika Jernejevo. Šentjernej še do danes 

nima prostora, kjer bi se vse aktivnosti povezane s predstavitvijo ţivali odvijale. 

Aktivnosti se odvijajo na neprimernih lokacijah in v neustreznih pogojih za 

nastanitev ţivali. Prav tako v občini ni primerne lokacije, kjer bi potekalo normalno 

delo za selekcijo ţivali. Število rejcev perutnine oz. rejcev petelinov se iz leta v leto 

povečuje in obisk po terenu fizično odvzame veliko časa. Nov prostor bi bil 

primeren predvsem za drugo odbiro matične jate in tako bi bila selekcija ţivali 

kvalitetnejše opravljena. 

 

Povzetek projekta: 

V občini Šentjernej so se še ohranile stare domače obrti (poleg znanega lončarstva, 

kovaštva, še sodarstvo, pletarstvo, čebelarstvo), ki bi se lahko predstavljalo širši 

javnosti.  

Cilj aktivnosti je postavitev primerne zgradbe za odvijanje razstavne dejavnosti,  

izbora najlepšega petelina in konja, organizacija petelinjade z  namenom doseganja 

visoke udeleţbe obiskovalcev ter omogočanje selekcijskega dela za oblikovanje 

novih pasem petelinov. 

Rezultati aktivnosti bodo dobro počutje ţivali, ustreznost higienskega minimuma, 

ustreznost razstavnega prostora, zadovoljiv obisk ljudi, predstavitev občine  in 

njenih značilnosti širši javnosti…itd. 

Prostor ne bo namenjen trţenju  in opravljanju sejemske dejavnosti. 

Ciljna skupina bodo obiskovalci, predvsem predšolska mladina in osnovnošolci, 
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ostale starostne skupine ter kmetijska gospodarstva. 

 

Aktivnosti projekta: 

 

Aktivnost 1: Izgradnja stavbe in razstavna dejavnost 

- Izdelava investicijskega načrta in pridobitev gradbenega dovoljenja. 

- Gradbena in obrtniška dela. 

- Gradbeni nadzor. 

- Zunanja ureditev. 

 

Čas izvajanja: januar 2010 – maj 2010 

 

Aktivnost 2: Organizacija razstave ţivali, izbora najlepšega petelina in konja, 

organizacija petelinjih dirk ter izvedba sanacijskega dela za odbiro novih 

pasem petelinov (odbira matične jate) 

Med letom bodo potekale aktivnosti povezane z razstavljanjem ţivali (perutnina, 

konjereja, govedoreja, male ţivali) in različne predstavitve povezane z ţivalmi.  

 

Čas izvajanja: januar 2010 – maj 2010 

 

Ciljna skupina: 

- obiskovalci: predšolska mladina, osnovnošolci, dijaki, upokojenci, 

brezposelne osebe, ljubitelji domačih in malih ţivali in vse ostale starostne 

skupine 

- -razstavljavci (rejci domačih ţivali, kmetovalci,…) 

 

Pregled partnerstva: 

  

 Pregled partnerstva  

                                                              Glavne naloge oz. aktivnosti 

Partner 1 

Vodilni partner 

Občina Šentjernej: sofinanciranje izgradnje 

prostora, financiranje in pridobivanje finančnih 

sredstev za kasnejše odvijanje aktivnosti v 

novozgrajenem prostoru, skupno načrtovanje 

aktivnosti. 

Partner 2 JP EDŠ d.o.o.: Skupno načrtovanje aktivnosti z 

vodilnim partnerjem in drugimi pridruţenimi 

partnerji, vodenje projektov, ki se bodo izvajali na 

tem območju in skrb za primernost, urejenost 

prostorov ter varnost obiskovalcev. 
 

Cilj projekta 

 

Pričakovani cilji projekta: 

- ohranjanje avtohtonih pasem, 

- zagotovitev kvalitetne odbire (selekcijsko delo-oblikovanje novih pasem), 

- dvigniti raven prepoznavnosti kraja, 

- postavitev primerne zgradbe za odvijanje razstavne dejavnosti in selekcijskega 

dela, 

- zagotovitev ţivalim in obiskovalcem primerne prostore za bivanje in ogled. 

 

 

Pričakovani rezultati  

 

Pričakovani rezultati projekta: 

- Urejen razstavni prostor, ki bo omogočil primerne bivalne pogoje tako 

za ţivali kot obiskovalce. 

- Mlade  izobraţevati v smeri varstva in skrbi za ţivali.  
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Indikatorji za spremljanje 

uspešnosti projekta 

 

 

Indikator izhodiščno stanje  ciljna 

vrednost do 

leta 2012 

Kazalnik 1 Pridobljena razstavna  

                površina 

 

0 

 

351,45 m2 

(do 2010) 

Kazalnik 2 Organizacija razstave  

                  ţivali 

 

0 

 

25 

(do 2012) 

Kazalnik 3 Organizacija petelinjade  
0 2 

(do 2010) 

Kazalnik 4 Izbor najboljšega petlina 

                  in konja 

0 2 

(do 2010) 

Kazalnik 5 Selekcija ţivali 
0 10 

(do 2010) 

Kazalnik 6 Povečano število obisk. 

                  razstavnih prireditev 

 

500 

 

1000 

(2012) 

Kazalnik 7 Povečano število mladih  

                 obiskovalcev 

 

100 

 

500 

(do 2012) 

Kazalnik 8 Povečano število  

                 razstavljenih ţivali 

 

30 

 

100 

(do 2012) 

Lokacija projekta 

 

Lokacija investicije:  

- Občina: Šentjernej 

- parc. Št.: 2925/2 k.o. Šentjernej 

na področju  Zazidalnega načrta za območje sejemske dejavnosti ob obvozni cesti 

Šentjernej.  

Profitnost projekta (obkrožite 

in vpišite) 

 

profiten (v deleţu ___%)         neprofiten (v deleţu 100%)       

Objekt s tem pa tudi projekt ne bo profiten. Prireditveni prostor bo namenjen 

obiskovalcem in razstavljalcem brezplačno. Projekt ne bo trţno naravnan. Prostor ne 

bo namenjen trţenju in izvajanju sejemskih dejavnosti.  
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Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah 

 

 

 

 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza n Skupaj 

Skupna vrednost 

(€) 

94.000,00    94.000,00 

Upravičeni stroški 

(€) 

80.000,00    80.000,00 

Tip projekta / faze 

projekta z % 

sofinanciranja 

Naloţba v 

izboljšanje 

kmet.in gozd. 

40% 

    

LEADER sredstva  

v % 

v € 

 

 

40,00% 

32.000,00 

    

 

40,00% 

32.000,00 

Zasebna sredstva  

v % 

v € 

 

48,94% 

46.000,00 

    

48,94% 

46.000,00 

Druga sredstva  

v  % 

v € 

 

17,02 % 

16.000,00 

    

17,02 % 

16.000,00 

Prispevek v naravi 

(%) 

     

Obdobje izvajanja 

projekta 

01.01.2010 – 

31.05.2010 

    

Dinamika vlaganja 

zahtevkov 

 

20.6.2010 

    

Kontaktna oseba 

Anita  Pavlovič, Občina Šentjernej, tel. 07 393 35 60 

e-mail: anita.p@sentjernej.si 

 

Projektni vodja 

Anita  Pavlovič, Občina Šentjernej, tel. 07 393 35 60 

e-mail: anita.p@sentjernej.si 

 

 

Nadzor nad projektom 

Joţica Povše 

Razvojni center Novo mesto d.o.o. 

 

Kontaktne informacije o 

projektu 

www.rc-nm.si 
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PROJEKT ŠT.: LIN 2010 – 3/09 

 

Ime projekta 
 

OHRANITEV DRAGOCENOSTI SADJARSKE KULTURE 

Nosilec 

 

OBČINA SEMIČ 

Štefanov trg 9, 8333 Semič 

 

 

Partnerji 

Sadjarsko društvo Bele krajine 

Kolodvorska cesta 34, 8333 Semič 

 

Projekt prispeva k cilju osi 

(obkrožite) 
1                           2                        3 

Projekt se lahko izvaja tudi v drugih 

ukrepih PRP 2007 - 2013 (označite z 

x)  

 

111  

 

125  

 

214  

 

112  132  311  

113  133  312  

121  142  322  

122  211  323  

123  212  se ne more izvajati  x 

Vsebina projekta 

Projekt prevladujoče prispeva k določenemu cilju/prioritetni nalogi LRS: 

CILJU 5 – Ohranjanje okolja s poudarkom na ohranjanju naravne in kulturne 

dediščine. 

 

Prioriteta: sonaravno kmetovanje ter dopolnilne in dodatne dejavnosti na kmetijah. 

 

Obrazloţitev:   
Ime Bela krajina  poraja najrazličnejše asociacije na : bele noše, bele breze, kraški 

svet in cvetoče češnje, ki spomladi pobelijo juţno pogorje Gorjancev. Nikjer v 

Sloveniji divja češnja ne cveti tako intenzivno kot v okolici Semiča. V sadjarsko 

kulturo ţelimo vtkati še nekaj sadjarskih posebnosti, ki zaradi starosti, posebnosti in 

prepoznavnosti lahko predstavljajo dragocen element sadjarske kulture, ki so 

zanimive za lokalno prebivalstvo in za obiskovalce, ki si ţelijo nekaj več. Tako 

bomo učno pot s travniškim sadovnjakom, Polhovim nasadom, Grajsko nešpljo in 

Učno pot divjih sadnih vrst predstavili obiskovalcem kot del izobraţevalnega in 

doţivljajskega turizma z namenom dvigovati sadjarsko kulturo. Poleg animacije 

širše populacije bo velik poudarek tudi na izobraţevanju kmetovalcev, z namenom 

spodbujanja k zasaditvi novih nasadov in k predelavi sadja v izdelke (marmelade, 

sok, ţganja).. 

 

Ozadje projekta: 

Slovenija ima bogato sadjarsko tradicijo in naravne danosti za uspevanje velikega 

števila sadnih vrst. Ţal pa je bil razvoj sadjarstva v preteklosti vezan na intenzivno 

sadjarsko pridelavo, kjer so prevladovale jablane.  

Bogastvo in pestrost sadjarske pridelave iz preteklosti se še kaţe v krajevnih imenih 

vasi, ki se imenujejo po sadnih vrstah (Črešnjevec, Oskoršnica..), opuščenih 

travniških sadovnjakih, propadajočih sušilnicah za sadje, kapitalnih osamelcih, 

drevoredih in sestojih divjih češenj v naravi… 

Sadjarstvo nam poleg pestrosti pridelave in predelave ponuja mnogo več. Mnoge 

vsebine in izdelke bi  lahko učinkovito vključili v izobraţevanje otrok in odraslih ter 

turistično ponudbo občine in regije.  

V občini Semič je bilo v preteklosti ţe nekaj uspešnih primerov sadjarskih praks 

(sadjarstvo Malnarič, ţganjarstvo Kočevar in Jakša), ki so lahko spodbuda za celovit 

projekt  Sadjarske kulture, ki bo zanimiv in poučen za različne ciljne skupine.  

Namen projekta je vzpostaviti čim širšo sadjarsko kulturo v občini Semič in Beli 

krajini, narediti zgodbo sadjarske kulture, ki bo obogatila  krajane in turistično 

ponudbo Občine Semič in Bele krajine. 
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Študije in strokovne podlage, ki bi bile osnova projekta ne obstajajo, saj na tem 

področju do sedaj še ni bilo dosti narejenega, zato projekt na inovativen način 

posega na to področje. 

 

Povzetek projekta: 

Sadjarstvo običajno povezujemo le s pridelavo sadja, ne znamo pa izkoristiti vse 

pestrosti, ki jo sadjarstvo ponuja.  

Namen projekta je izkoristiti vse naravne danosti, ki so prisotne v občini Semič, jih 

nadgraditi in učinkovito povezati v zgodbo sadne kulture, ki bo obogatila lokalno 

skupnost in turistično ponudbo v občini Semič in Beli krajini. 

Cilji projekta je dopolniti vzorčni travniški sadovnjak in ga oblikovati v učno pot, 

narediti učno pot divjih sadnih rastlin ter oskrbeti Polhov nasad in kapitalno drevo 

nešplje. Vsi nasadi bodo označeni, vključeni v projekt Sadjarske kulture in bodo 

sluţili kot trajnostni in prepoznavni element pestrosti sadjarstva na tem območju. 

Ob tem ţelimo šolsko mladino, sadjarje in vse porabnike sadja izobraziti ter dvigniti 

sadjarsko kulturo na višji nivo. 

Izvajale se bodo aktivnosti v štirih sadnih vzorčnih nasadih. Ob tem bodo izobraţeni 

skrbniki nasadov, turistični delavci in vodniki. Velik poudarek bo na izobraţevanju 

lokalne skupnosti o sadjarski kulturi, oţivitvi in napravi novih nasadov, predelavi 

sadja in ostalih moţnostih, ki jih sadjarstvo ponuja. Vse skupaj bo povezano v 

učinkovito promocijo projekta preko spletne strani, zloţenk, učnega lista in medijev.  

Rezultati projekta: urejeni štiri vzorčni nasadi, izvedenih 16 delavnic,  dve zloţenki, 

učni list in spletna stran. S tem se bo dvignil nivo sadjarske kulture, ki bo 

dolgoročno prinesel večje zanimanje za ureditev nasadov, zdravo prehrano, nove 

sadne vrste, ohranjanje ravnoteţje v naravi, ter spoštovanja tradicije in kulture 

podeţelja. V projektu bodo sodelovali  vsi zainteresirani iz lokalnega okolja kot tudi 

mladi, starejši, nezaposleni, turistični delavci in člani različnih društev. 

 

Aktivnosti v projektu 

 

I. FAZA PROJEKTA 

 

Aktivnost 1: Ureditev vzorčnih nasadov za učne namene in čiščenje zaraslih  

                      površin     

- ureditev travniškega nasada v  pri domu paraplegikov v Semiču v učno pot, 

- ureditev vzorčnega Polhovega nasada  na Smuku pri Semiču, kjer so v 

Društvu polharjev ţe posadili okrog 500 sadik jablan, hrušk, češenj, 

kostanja, oreha, skoršev in jerebik.. 

- posaditev Učne poti divjih sadnih vrst pri jami Malikovec, 

- sanacija in oskrba kapitalne Grajske nešplje na Vrtači. 

V travniškem nasadu pri domu paraplegikov je predvidena dosaditev  30 sadik 

različnih sadnih vrst in postavitev valilnic za ptice, koristne ţivali in opazovalni 

panj, ki bodo sluţili za ohranjanje biotske pestrosti. Predvidena je tudi ureditev 

sprehajalne poti po nasadu, postavitev ograje ter postavitev kašče za razstavne 

eksponate, orodja in spravilo  pridelkov.   

Okolica Jame Malikovec bo čiščena  zarasti in  vsebinsko dopolnjena z posaditvijo 

20 divjih sadnih vrst ter oblikovana v učno pot divjih sadnih vrst. Podobna čiščenja 

zarasti in vzdrţevalna dela bodo potekala pri Polhovem nasadu in  Grajski nešplji. 

V sklopu ureditve vseh vzorčnih nasadov bo nabavljena tudi  najnujnejša specialna 

oprema za obrezovanje, čiščenje zarasti in košnjo, ki bo  prišla do izraza pri ureditvi 

zemljišč in nadaljnji oskrbi na vseh lokacijah. 

Na vseh štirih lokacijah je predviden pano in tablice za označitev sadnih vrst in sort. 

 

Čas izvajanja aktivnosti: februar 2010 – junij 2011 
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II. FAZA PROJEKTA 

 

Aktivnost 2: Usposabljanje ciljnih skupin o oţivitvi travniških sadovnjakov 

Izvedba izobraţevanj na temo oţivitve travniških sadovnjakov, načrtovanja, 

zasaditve in oskrbe novih nasadov. 

 

Sklop štirih izobraţevanj in delavnic je namenjena širši zainteresirani javnosti, še 

posebej kmetom okoliških vasi, ki imajo v svojih vrtovih travniške sadovnjake  

nimajo pa znanja, da bi jih oskrbovali. Posebej bodo vključena društva, ki so si ţe do 

sedaj prizadevala za obnovo travniških sadovnjakov: Sadjarsko društvo, Polharsko 

društvo, Društvo rejcev drobnice, Čebelarsko društvo, Društvo kmečkih ţena… 

 

Slušatelji bodo na teoretičnem in praktičnem izobraţevanju dobili znanja o pomenu 

in vlogi travniških sadovnjakov, moţnih rešitvah, ki jih ponujajo, spoznali primere 

dobrih praks, rezi, oskrbe, cepljenja, sajenja, biotičnega varstva in načinih pridelave 

in predelave. 

 

Čas izvajanja aktivnosti: februar 2010 – junij 2010 

 

III. FAZA PROJEKTA 

 

Aktivnost 3: Izobraţevanje o pomenu sadja v zdravi prehrani 

Izvedba izobraţevanja na temo: 

1. Sadje in sadni izdelki sadja vir zdrave prehrane 

Izobraţevanja se bodo izvajala po vsej Beli krajini in bodo zajela širšo populacijo, 

predvsem pa ciljne skupine: šole in vrtce, upokojence, gospodinje in kmečke ţene. 

Razvoj sadjarstva je povezan z uţivanjem sadja in dvigom sadjarske kulture, ki se 

začne pri mladih in najstarejših populacijah. Na predavanjih se bodo slušatelji 

seznanili s pestrostjo sadja, vlogo in pomenom v zdravi prehrani ter tudi načinom 

ţivljenja, ki je povezan z aktivnim sadjarstvom. 

 

2. Uvajanje redkih sadnih vrst  in predelava  

O redkih in divjih sadnih vrstah v Sloveniji zelo malo govorimo. Zaradi 

pomanjkanja znanja še ljudje zelo redko odločajo za nekatere pozabljene sadne 

vrste, ki pa predstavljajo naravno bogastvo pestre prehrane in so posebnosti, ki jih je 

potrebno prilagoditi naravnim pogojem, pridelave. Pridelava je pomembna tudi z 

vidika kulture preteklosti, tradicije, ohranjanja vrst in tipov, ter predstavljajo 

posebnost, ki spodbuja k zgodbi. Izobraţevanje bo organizirano za manjše sadjarje, 

člane društev, vrtičkarje… 

 

Čas izvajanja aktivnosti: september 2010 – januar 2011 

 

IV. FAZA PROJEKTA 

 

Aktivnost 4: Izobraţevanje o pomenu sadjarske kulture  

Izvedba izobraţevanja na temo: 

1. Izobraţevanje vodičev po vzorčnih nasadih  

2. Sadjarske vsebine kot vir zgodb doţivljajskega turizma 

Na izobraţevanjih bo predstavljena sadjarstva kultura in moţnostih vključitve 

sadjarskih posebnosti v turistično ponudbo. Prikazani bodo načini vključitve 

sadjarskih vsebin kot vir zgodb doţivljajskega turizma. Izobraţevanje bo namenjeno 

turističnim delavcem in vodičem, oskrbnikom nasadov ter krajanom Semiča in  Bele 

krajine. 

 

Čas izvajanja aktivnosti: februar 2011 – junij 2011  

Aktivnost 5:  Promocija projekta 

Promocija projekta bo zajemala naslednje naloge: 
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- izdelava učnega lista o sadjarski kulturi in travniškem sadovnjaku, 

- objava člankov v medijih in priprava oddaj, 

- izdelava spletne strani, 

- novinarska konferenca, 

Promocijske aktivnosti bodo podpirale in nadgrajevale aktivnosti naprave nasadov in 

izobraţevanja zato se bodo izvajale skozi celotno obdobje izvajanja projekta.  

 

Čas izvajanja aktivnosti: februar 2010 – junij 2011 

 

Ciljna skupina: 

Namen projekta je, da se vanj vključi čim širša populacija krajanov saj sadjarska 

kultura povezuje vse ljudi.  

Pri posameznih temah, ki so vezane pa oţivitev nasadov, divjih sadnih vrst in 

turizem, pa bodo vključene določene  ciljne skupine.  

 

V projektu bodo sodelovale naslednje ciljne skupine: 

- čim širša populacija, ki jo zanima zdrava prehrana in vloga sadja v njej, 

- obstoječi sadjarji in potencialni novi sadjarji, nezaposleni, 

- člani Sadjarskega društva, Polharskega društva, čebelarskega društva, 

Ovčerejskega društva, Društva  

  kmečkih ţena,  upokojenci in ostala društva, 

- člani društva paraplegikov, 

- predšolska in šolska mladina, 

- krajani občine Semič, Dolenjskih Toplic,  

- obstoječi turistični delavci in bodoči sadjarski turistični vodiči, 

- ciljne skupine turistov. 

 

Pregled partnerstva: 

 

Pregled partnerstva  

                                                              Glavne naloge oz. aktivnosti 

Partner 1 

Vodilni partner 

Vodilni partner  Občina Semič je prijavitelj 

projekta. V sklopu izvajanja projekta je 

zadolţen za vodenje projekta, promocijo 

projekta in za ureditev vzorčnih nasadov. 

Vodilni partner sofinancira ureditev vzorčnih 

nasadov.  

Partner 2 Partner  Sadjarsko društvo Bele krajine je 

odgovorno za izvedbo izobraţevalnih 

aktivnosti, ki so opredeljena v aktivnostih 2, 3 

in 4. in v sklopu katere se sofinancira 

najemnine prostorov za izvedbo izobraţevanj. 

Partner Sadjarsko društvo sodeluje tudi pri 

ureditvi in oskrbi vzorčnih nasadov. V sklopu 

le-te njegov vloţek predstavlja prispevek v 

naravi. 
 

Cilj projekta 

 

Glavni cilj projekta: 

Izkoristiti vse naravne danosti, ki jih sadjarstvo ponuja v občini Semič in jih 

nadgraditi ter učinkovito povezati v zgodbo sadjarske kulture, ki bo obogatila 

lokalno skupnost in turistično ponudbo v občini Semič.  
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Izvedeni cilji projekta: 

- prepoznati vrednote, ki jih  sadjarstvo ponuja v lokalnem okolju, jih 

nadgraditi in učinkovito predstaviti ciljnim skupinam kot vrednote 

sadjarske kulture,  

- ureditev učne poti travniškega sadovnjaka, Polhovega nasada, 

kapitalne Grajske nešplje in postavitev učne poti divjih sadnih vrst ter 

jih vključiti v sonaraven načinom pridelave ob upoštevanju  biotske 

pestrosti in ravnoteţje v naravi. 

- sadjarske vrednote vključiti v turistično ponudbo, oblikovati standarde 

vsebin in ponudbe ter poiskati in izobraţevati oskrbnike in potencialne 

vodiče,  

- izobraziti različne cilje skupine o sadjarski kulturi, moţnosti postavitve 

in oskrbe novih nasadov v katere bodo vključene tudi redke sadne vrste 

in sadjarske vsebine. 

 

Pričakovani rezultati  

 

Rezultati projekta se kaţejo v kratkoročnih in dolgoročnih rezultatih. 

Kratkoročni so: 

- ureditev travniškega nasada v učno pot pri domu paraplegikov v Semiču, 

- ureditev in oskrba vzorčnega Povhovega nasada na Smuku pri Semiču, 

- postavitev  učne poti divjih sadnih vrst pri jami Malikovec, 

- ureditev kapitalne Grajske nešplje v Vrtači,  

- 16 izvedenih tematskih delavnic na temo izobraţevanj o sadjarski kulturi, 

oţivitvi, oskrbi, zdravi prehrani, uvajanju redkih sadnih vrst in vlogi sadnih 

posebnosti v  turistični ponudbi, 

- 1 zloţenka o vzorčnem travniškem nasadu pri domu paraplegikov, 

- 1 zloţenka o sadjarski turistični ponudbi v občini Semič, 

- 1 komplet učnih listov, 

- spletna stran, 

- 4 članki v časopisih, 1 radijska oddaja 

Dolgoročni rezultati se bodo odraţali pri: 

- večji sadjarski kulturi prebivalcev Bele krajine, s tem pa večji vlogi sadja v 

prehrani, boljši samooskrbi ter večji urejenosti sadnih vrtov, ki bodo 

oskrbovani na naravi in ljudem bolj prijazen način (manj FFS in ohranjanje 

biotske pestrosti ter ravnoteţja v naravi), 

- ciljne skupine bodo spoznale uporabnost tudi manj znanih, ţe pozabljenih, 

sadnih vrst, ki imajo v prehrani pomembno vlogo in pomen ohranjanja 

starejših sort, 

- vzorčni nasadi bodo sluţili kot objekti za izobraţevanje. 

vključitev sadjarsko doţivljajskega turizma v turistično ponudbo. 

 

Indikatorji za spremljanje uspešnosti 

projekta 

Indikator izhodiščno stanje  ciljna 

vrednost 

Kazalnik 1 Št. neformal. izobraţ. 

                Št. udeleţ.izobraţ.    

0 

 

0 

16 

 

260 

Kazalnik 2 Št. izobraţ. Kadrov v proc. 

                  neformalnih izobraţevanj 

 

0 

 

2 

Kazalnik 3 Ureditev vzorčnih sadnih 

nasadov, ki bodo sluţili izobraţevanju in 

turistični ponudbi 

 

 

0 

 

 

4 

Kazalnik 4 Št. zloţenk 
0 2 

(naklada  
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4000) 

Kazalnik 5 Št. učnih listov 

0 1 

(naklada 

1000) 

Kazalnik 6 Izdelava splet. strani 0 1 

Kazalnik 7 Št.  člankov 0 4 

Kazalnik 8 Št. radijskih oddaj 0 1 

Lokacija projekta 

Projekt se bo v največjem delu izvajal v Občini Semič, saj je vsebina vezana na 

postavitev štirih vzorčnih sadjarskih objektov, ki bodo predstavljali dragocene 

vsebine sadjarske kulture. S tem namenom je nosilec ţe sklenil Pogodbo o izvedbi 

učno izobraţevalnega nasada pri Domu paraplegikov v Semiču, s katero mu dom  za 

namene ureditve učno izobraţevalnega nasada daje na razpolago večino zemljišč 

parcelna številka 2011, k.o. Semič. Dom paraplegikov daje tudi soglasje za 

postavitev kašče na neprmičnini parc.št. 2044/1, k.o. Semič, namenjeni razstavnim 

eksponatom, orodju in spravilu pridelkov.  

Soglasje k ureditvi vzorčnega nasada v okviru projekta so dali še: 

- Bukovec Peter, Trata 12, Semič, parc. Št. 1092/1, 1092/2, 1093/6 in 1093/7 

k.o. Pribišje; 

- Bukovec Marjan, Roška cesta 8, 8333 Semič, parc.št. 1093/5, 1093/8, k.o. 

Pribišje; 

- Albina Jakša, Oskoršnica 5, 8333 Semič, parc. Št. 3573, k.o. Semič 

Soglasje k ureditvi ograje okoli sadovnjaka pri domu paraplegikov v Semiču so dali: 

- Bukovec  Ivan, Roška cesta 8, 8333 Semič; 

- Derganc Branko in Ana, Stara cesta 2, 8333 Semič 

- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota  

Vsa soglasja se nahajajo v arhivu Organa upravljanja LAS DBK. 

 

Profitnost projekta (obkrožite in 

vpišite) 

 

profiten (v deleţu ___%)         neprofiten (v deleţu 100%) 

Projekt je v celoti neprofiten, saj ne bo ustvarjal neposrednih prihodkov. Cilj 

projekta je ohranjanja tradicije pridelave sadja in osveščanju javnosti o pomenu 

zdrave prehrane, nikakor pa ni usmerjen v trţenje oz. podpori trţenja.        
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Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah 

 

 

 

 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Faza 5 Skupaj 

Skupna vrednost 

(€) 

28.959,00 1.440,00 3.264,00 5.448,00  39.111,00 

Upravičeni stroški 

(€) 

24.485,00 1.200,00 2.720,00 4.540,00  32.945,00 

Tip projekta / faze 

projekta z % 

sofinanciranja 

Neprofitna- 

naloţba - 50 

%  

Druga 

animacija, 

izobraţevanje, 

usposabljanje 

60 %  

Druga 

animacija, 

izobraţevanje, 

usposabljanje  

60 % 

Druga 

animacija, 

izobraţevanje, 

usposabljanje  

60 %  

  

LEADER sredstva  

v % 

v € 

 

 

50,00 % 

12.243,00 

 

 

60,00 % 

720,00 

 

 

60,00 % 

1.632,00 

 

 

60,00 % 

2.724,00 

 

 

 

 

52,69% 

17.319,00 

Zasebna sredstva  

v % 

v € 

 

40,81 % 

11.819,00 

 

33,33 % 

480,00 

 

33,33 % 

1.088,00 

 

33,33 % 

1.816,00 

 

 

 

38,87% 

15.203,00 

Druga sredstva  

v  % 

v € 

 

16,91 % 

4.897,00 

 

16,67 % 

240,00 

 

16,67 % 

544,00 

 

16,67 % 

908,00 

 

 

 

16,85% 

6.589,00 

Prispevek v naravi  

v (%) 

 

 

20,00 % 

 

 

20,00% 

 

 

20,00% 

 

 

20,00% 

  

Obdobje izvajanja 

projekta 

1.2.2010 – 

10.6. 2010  

1.2.2010 – 

10.6. 2010 

1.9. 2010-  

10.1. 2011  

1.2. 2010 - 10.6. 

2011 

  

Dinamika vlaganja 

zahtevkov 

 

20.6.2010 

 

20.6.2010 

 

20.1.2011 

 

20.6.2011 

 

 

 

Kontaktna oseba 

 

Tatjana Huntar, Občina Semič, tel. 07 35 65360 

e-mail: obcina.semic@siol.net 

 

Projektni vodja 

 

Tatjana Huntar, Občina Semič, tel. 07 35 65360 

e-mail: obcina.semic@siol.net 

 

 

Nadzor nad projektom 

Lidija Ivanšek 

Razvojni informacijski center Bela krajina 

 

Kontaktne informacije o projektu www.rc-nm.si 
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PROJEKT ŠT.: LIN 2010 – 4/09 

 

Ime projekta 

 

ZGODBE IZ SKRINJE 

 

Nosilec 

CENTER ZA IZOBRAŢEVANJE IN KULTURO TREBNJE 

Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje 

 

Partnerji 

ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV TREBNJE 

Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje 

 

DRUŠTVO PODŢELSKIH ŢENA TREBNJE 

Temeniška pot 1, 8210 Trebnje 

Projekt prispeva k cilju osi 

(obkrožite) 
1                           2                        3 

Projekt se lahko izvaja tudi v 

drugih ukrepih PRP 2007 - 2013 

(označite z x)  

 

111  

 

125  

 

214  

 

112  132  311  

113  133  312  

121  142  322  

122  211  323  

123  212  se ne more izvajati  x 

Vsebina projekta 

Projekt prevladujoče prispeva k določenemu cilju/prioritetni nalogi LRS: 

CILJU 5 – Povečanje vključevanja prebivalcev LAS v vseţivljenjske oblike 

izobraţevanja. 

 

Prioriteta: turizem in infrastruktura. 

 

Obrazloţitev:   
Projekt je namenjen ohranitvi tradicije, oţivitvi druţabnega ţivljenja na podeţelju 

ter spodbuja in prikazuje primer priprave novih programov povezanih z vsebino 

naravne in kulturne dediščine. 

 

Ozadje projekta: 

Ugotavljamo, da na terenu obstajajo kakovostne in edinstvene informacije o 

ţivljenju ljudi nekdaj, o nastanku vasi, trgov in krajev, zgodbe, pesmi,…, ki jim 

grozi pozaba. V okolju, ki ga ţelimo pokriti s projektom sicer delujejo posamezniki 

in različne skupine, ki hranijo in na ljubiteljski način zbirajo te informacije, ţal pa 

ostajajo te informacije javnosti neznane oz. zanje ve premalo ljudi.  

 

Povzetek projekta: 

Projekt smo zato zasnovali v obliki naslednjih vsebinskih sklopov: 

1. zbiranje informacij in izdaja avtohtonih besedil v knjiţni obliki 

2. izdelava skrinjic in drobnih nekoč splošno uporabnih izdelkov (npr. iz ličja, 

platna, lesa) 

3. izvedba delavnic, kjer se bodo udeleţenci naučili izdelovati nekoč uporabne 

izdelke ter slišali zgodbe, pesmi,…, ki so povezane z uporabo teh izdelkov ali se 

nanašajo na kraj 

4. zaključna prireditev s predstavitvijo rezultatov projekta in moţnostjo 

vpeljevanja kulturne dediščine v sodobnost. 

 

S projektom ţelimo sistematično osvetliti in predstaviti nekatere posebnosti oz. 

značilnosti lokalne kulturne dediščine ter ta védenja tudi fizično predstaviti v obliki 

knjiţic in drobnih izdelkov. Na ta način ţelimo preprečiti pozabljanje teh informacij, 

opozoriti na njihovo edinstvenost in neprecenljivo vrednost, saj so pomemben vir 

varovanja dediščine. Vse skupaj bo shranjeno v drobne pletene skrinjice. Ker 

tovrstnega izdelka okolje še nima,  projekt omogoča ustvarjanje nove dodane 
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vrednosti v okolju.  

Projekt je le zasnova (koncept) za izvajanje nadaljnjih aktivnosti. Raziskava terena 

je trajen proces in ga teţko časovno omejimo. Ena raziskava odpira moţnosti za 

nove. V projekt bomo vključili ţe obstoječe (a še ne objavljene in urejene) vire in 

ugotovitve, ogromno pa je še informacij, ki jih ţelimo zaščititi pred pozabljanjem ter 

ponovno aktivirati in kakovostno vključiti v sodobnost. Ţeleno je, da se skrinjica 

polni z novimi vsebinami še po zaključku projekta. 

Oblikovanje drobnih izdelkov iz naravnih materialov, ki so se nekoč uporabljali tudi 

v vsakdanjem ţivljenju, npr. lutka iz ličja ter pripovedovanje zgodb, ki so na kakršen 

koli način povezane z izdelki, omogoča osveščanje o  posebnostih lokalne kulturne 

dediščine in moţnost enostavnega prikazovanja ter na preprost način vključevanje v 

dejavnost lokalne turistično-promocijske ponudbe. 

Projekt bo z zapisi omogočil ohranjanje nekaterih posebnosti lokalne kulturne 

dediščine ter oblikoval trajnostni vir informacij o ţivljenju v preteklosti okolja.  

 

Aktivnosti projekta 

 

I. FAZA PROJEKTA 

 

Aktivnost 1: Raziskovanje ţivljenja ljudi v prostoru in priprava smernic za 

aplikacijo dediščine 

Aktivnost se bo izvajala v obliki naslednjih podaktivnosti: 

1. pregled obstoječega gradiva in zapisov, ki opisujejo ţivljenje ljudi v 

preteklosti, pesmi, nastanek vasi, krajev, trgov ali pa opisujejo posebnosti obrti in 

drugih (rokodelskih) spretnosti v lokalnem okolju 

2. pregled arhivov in institucij, njihove dokumentacije (tudi fotografskega in 

slikovnega gradiva) v okolju 

3. oblikovanje zapisa o obstoječih gradivih s predlogi za dopolnitev 

4. izdelava akcijskega načrta izvedbe dela na terenu  

predstavitev projekta javnosti (objave v medijih) 

 

Čas izvajanja aktivnosti:  marec 2010 do december 2010 

 

II. FAZA PROJEKTA 

 

Aktivnost 2: Izdelava tematskih knjiţic 

V vsakem kompletu bodo najmanj 3 knjiţice. Ena knjiţica se bo nanašala na 

področje kulinarike, drug knjiţica na področje nastanka in ţivljenja vasi, trgov, 

krajev in tretja knjiţica na opis ţivljenja nekoč skozi pesmi, zgodbe,… vsebina 

knjiţic bo uporabno zasnovana, saj bodo informacije zbrane v njih omogočale 

praktično uporabo (npr. recepti jedi, oblikovanje priloţnostnih jedilnikov, 

pripovedovanje zgodb o nastanku krajev,…) 

 

1. Oblikovanje čistopisa prispevkov 

2. lektoriranje  

3. oblikovanje enotne zasnove knjiţic  

4. priprava in oblikovanje gradiva za tisk  

5. tisk. 

 

Čas izvajanja aktivnosti: december 2010 do februar  2011 

 

 

Aktivnost 3: Oblikovanj in izdelava skrinjic 

Izdelovale se bodo makete pletenih skrinj. V skrinjice se bodo shranile knjiţice in 

rokodelski izdelek. Tovrstni izdelek se bo podarjal obiskovalcem zaključne 

prireditve in ponujal moţnost razviti zanimiv (protokolarni) spominek. Projektni 

izvodi pa bodo namenjen predvsem opozarjanju, predstaviti in promoviranju 

posebnosti lokalne dediščine.  

1. zasnova in oblikovanje načrta izdelave skrinjice 
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2. zaščita patenta 

3. izdelava 300 skrinjic 

4. izdelava rokodelskih izdelkov 

 

Čas izvajanja aktivnosti: oktober 2010 do marec 2011 

 

Aktivnost 4:  Izvedba delavnic in izdelava izdelkov 

Oblikovanje delavnice: 

a)  Teoretični del bo temeljil na predstavitvi gradiva in aktualnih rezultatov 

projektne raziskave ter predstavitvi moţnosti in pravilnih načinov uporabe kulturno 

dediščine na v sedanjosti. 

b)  Praktični del: 

izdelava 300 ročnih izdelkov 

1. animacija ciljne populacije, 

2. izvedba delavnic 

3. evalvacija 

Predstavitev projektnih aktivnosti javnosti in povabilo k udeleţbi delavnic. 

 

Čas izvajanja aktivnosti: oktober 2010 do marec 2011 

 

III. FAZA PROJEKTA 

 

Aktivnost 5: Zaključna prireditev  

Zaključna konferenca (predstavitev doseţenih ciljev in rezultatov projekta v obliki 

pripovedovanja zgodb, petja pesmi, pogovora z avtorji knjiţic in razstavo izdelkov). 

 

Čas izvajanja aktivnosti:   marec 2011 

 

Ciljna skupina: 

 

V projekt bomo vključili različne ciljne skupine, glede na aktivnosti in rezultate, ki 

jih pričakujemo. Vsekakor bomo izhajali iz priporočil strateških dokumentov s 

področja razvoja podeţelja, ki predvidevajo vključevanje zlasti naslednjih ciljnih 

skupin: 

1. prebivalci, ki so bolj oddaljeni od urbanih središč in zaposlitvenih 

moţnosti, 

2. vsi prebivalci LAS  s poudarkom na mladih po 20 letu starosti, ki niso 

vključeni v formalne oblike izobraţevanj, ţenskah, kmetih, potencialnih 

podjetnikih… 

3. socialno ogroţeni: otroci , osebe s posebnimi potrebami, zlasti starostniki 

kot informatorji 

ţenske, mladi, brezposelni in starejši od 40 let. 

 

Pregled partnerstva: 

 

Pregled partnerstva  

                                                              Glavne naloge oz. aktivnosti 

Partner 1 

Vodilni partner – 

CIK Trebnje 

Vodenje projekta, koordinacija aktivnosti in nadzor 

nad izvedbo podaktivnosti in doseganje ciljev in 

rezultatov, aktivno sodelovanje pri posameznih 

nalogah aktivnosti, sodelovanje pri oblikovanju 

delavnice, organizacija in izvedba delavnic in ostalih 

aktivnosti projekta. 



 

25 
 

Partner 1 

ZKD Trebnje 

Strokovno vodenje projekta v celoti, nadzor in 

spremljanja dela na terenu, analize rezultatov, 

aplikacija dediščine,  priprava programov, pomoč pri 

izvedbi delavnic, oblikovanju publikacije ter pomoč 

pri promociji in diseminaciji projekta. 

Partner 2 

DKŢ Trebnje 

Sodelovanje in pomoč pri oblikovanju načrta dela na 

terenu, izvedbi dela na terenu, oblikovanju 

programov, izvedbi delavnic in programov promocije 

in diseminacije projekta. 

 

 

Cilj projekta 

 

Cilj projekta: 

Obujeno védenje o razvoju in življenju ljudi nekoč ter tradicionalne spretnosti do 

leta 2011 

 

Pod-cilji: 

1. pregledano in analizirano stanje o ţivljenju ljudi v preteklosti v neposredni 

okolici. 

2. oblikovani zapisi o načinu ţivljenja v preteklosti v neposredni okolici 

3. informirani in osveščeni prebivalci lokalnega okolja o ţivljenju v preteklosti   

4. informirana javnosti o načinih in moţnostih vključevanja kulturne dediščine v 

sodobnost 

 

 

Pričakovani rezultati  

Pričakovani rezultati: 

- zbrane informacije in izdana avtohtona besedila v knjiţni obliki; 

- izdelane skrinjice in drobni nekoč splošno uporabni izdelki (npr. iz ličja, 

platna, lesa); 

- izvedena delavnica, kjer se bodo udeleţenci naučili izdelovati nekoč 

uporabne izdelke ter slišali zgodbe, pesmi,…, ki so povezane z uporabo teh 

izdelkov ali se nanašajo na kraj; 

- zaključna prireditev s predstavitvijo rezultatov projekta in moţnostjo 

vpeljevanja kulturne dediščine v sodobnost. 

 

 

 

Indikatorji za spremljanje 

uspešnosti projekta 

Indikator izhodiščno stanje  ciljna 

vrednost 

Kazalnik 1 Raziskovanje ţivljenja ljudi 

v prostoru in priprava smernic za 

aplikacijo dediščine 

  

- oblikovan zapis o obstoječih 

zapisih s predlogi dopolnitev 

0 1 (2010) 

- izdelan akcijski načrt dela 

(intervjujev) na terenu 

0 1 (2010) 

- izvedeni intervjuji v digitalnem 

zapisu in fotografije 

0 5 (2010) 

- zapisane nove oblike lokalne 

kulturne dediščine (pesmi in 

zgodbe) 

0 5 (2010) 
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Kazalnik 2 Izdelava tematskih knjiţnic 0  

- natisnjene knjiţnice 0 900 (2010) 

Kazalnik 3 Oblikovanje in izdelava 

skrinjic 

0  

- izdelan in oblikovan načrt 0 1 (2010) 

- izdelane skrinjice 0 300 (2010) 

Kazalnik 4 Izvedba delavnic in 

izdelava izdelkov 

0  

- oblikovan model delavnice 0 1 (2010) 

- izdelano informacijsko gradivo o 

projektu (zloţenke) 

0 300 (2010) 

- izvedene delavnice 0 5 (2011) 

- usposobljeni udeleţenci delavnic 0 60 (2011) 

- izpolnjeni evalvacijski 

vprašalniki 

0 60 (2011) 

Kazalnik 5 Zaključna prireditev 0  

- izvedena zaključna prireditev 0 1 (2011) 

Kazalnik 6 Promocija projekta 0  

- objave v tiskanih medijih o 

projektu 

0 6 (2011) 

- objave na televizijskih postajah 0 2 (2011) 

- objave na spletnih straneh 0 6 (2011) 

- objave na radijskih postajah 0 4 (2011) 

- prebivalci, obveščeni o projektu 0 800 (2011) 

- izdelano promocijsko gradivo o 

projektu (svinčniki…) 

0 800 (2011) 

Lokacija projekta 

 

Območje, ki smo ga  izbrali, ima pestro dediščino, kar je razvidno iz bogatih, 

samostojnih akcij posameznih skupin, katerih namen je odkrivanje in ohranjanje 

posameznih elementov dediščine. Menimo, da bomo z raziskavo o obstoječih 

zapisih in ţe zbranih aplikacijah dediščine opozorili in izpostavili zlasti posebnosti 

našega okolja ter hkrati povezali območja s temi posebnostmi oz. vsebinami, ki bodo 

pripomogle h kakovostnemu ohranjanju dediščine na tem območju. Z izdelki bomo 

tudi pokazali na raznovrstnost dediščine tega prostora,  ki je lahko privlačna tudi za 

turiste in druge obiskovalce tega prostora. 

Profitnost projekta (obkrožite in 

vpišite) 

 

profiten (v deleţu ___%)         neprofiten (v deleţu 100% 

Obrazloţitev: 

- Aktivnost 1:v knjiţicah se bodo objavljale neprofitne vsebine, izdelek pa se 

ne bo trţil. 

- Aktivnost 2: Skrinjice se ne bodo trţile, prav tako se bodo objavljale le z 

njim povezane neprofitne vsebine. 

- Aktivnost 3: Delavnice se ne bodo trţile in bodo za vse udeleţence 

brezplačne. 

- Aktivnost 4: Delavnice se ne bodo trţile in bodo za vse udeleţence 

brezplačne. 
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- Aktivnost 5: Zaključna prireditev ne objavljala in promovirala profitnih 

vsebin. Bo odprtega tipa in brezplačna za vse udeleţence         

 

Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah 

 

 

 

 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza n Skupaj 

Skupna vrednost 

(€) 

14.172,00 19.888,00 9.378,00  43.438,00 

Upravičeni stroški 

(€) 

12.860,00 17.090,00 7.990,00  37.940,00 

Tip projekta / faze 

projekta z % 

sofinanciranja 

Neprofitni - 

animacija, 

izobraţevanje, 

usposabljanje- 60 

%  

Neprofitni - 

animacija, 

izobraţevanje, 

usposabljanje - 60 

% 

AKT.2,AKT.3, 

AKT.4 

Neprofitni - 

animacija, 

izobraţevanje, 

usposabljanje - 

60 % 

 

  

LEADER sredstva  

v % 

v € 

 

 

60,00 % 

7.716,00 

 

 

60,00 % 

10.254,00 

 

 

60,00 % 

4.794,00 

  

 

60,00% 

22.764,00 

Zasebna sredstva  

v % 

v € 

 

27,41 % 

3.884,00 

 

31,26 % 

6.216,00 

 

31,84 % 

2.986,00 

  

30,13 % 

13.086,00 

Druga sredstva  

v  % 

v € 

 

18,15 % 

 

2.572,00 

 

17,19 % 

 

3.418,00 

 

17,04 % 

 

1.598,00 

  

17,47 % 

 

7.588,00 

Prispevek v naravi 

v  (%) 

 

 

10,00 % 

 

 

10,00  % 

 

 

10,00 % 

  

Obdobje izvajanja 

projekta 

1.03. 2010 – 

10.01. 2011 

1.12. 2010- 

 10.03. 2011 

1.3.2011-  

10.06. 2011 

  

Dinamika vlaganja 

zahtevkov 

 

20.1.2011 

 

20.3.2011 

 

20.6.2011 

  

Kontaktna oseba 

Milena Hvastja, Center za izobraţevanje in kulturo Trebnje, 

 tel. 07 34  82 103 

e-mail: particija.pavlic@ciktrebnje.si 

Projektni vodja 

Milena Hvastja, Center za izobraţevanje in kulturo Trebnje, 

 tel. 07 34  82 103 

e-mail: particija.pavlic@ciktrebnje.si 

 

Nadzor nad projektom 

Joţica Povše 

Razvojni center Novo mesto d.o.o. 

 

Kontaktne informacije o projektu www.rc-nm.si 

  

 

mailto:particija.pavlic@ciktrebnje.si
http://www.rc-nm.si/
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PROJEKT ŠT.: LIN 2010 – 5/09 

 

Ime projekta 
INŠTITUT ZA TRAJNOSTNO UPRAVLJANJA PODEŢELJA 

 

Nosilec 

GRM  NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA 

Sevno 13, 8000 Novo mesto 

 

Partnerji 

Razvojni center Novo mesto d.o.o. 

Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto 

 

Društvo za razvoj in oţivitev Trebnjega 

Obrtniška 18, 8210 Trebnje 

 

Društvo Grmčani – Društvo za gospodarski in kulturni razvoj podeţelja ter 

ohranjanje krajine, naravne in kulturne dediščine 

 

  

Projekt prispeva k cilju osi 

(obkrožite) 
1                           2                        3 

Projekt se lahko izvaja tudi v 

drugih ukrepih PRP 2007 - 

2013 (označite z x)  

 

111  

 

125  

 

214  

 

112  132  311  

113  133  312  

121  142  322  

122  211  323  

123  212  se ne more izvajati  X 

Vsebina projekta 

Projekt prevladujoče prispeva k določenemu cilju/prioritetni nalogi LRS: 

CILJU 4 – Izboljšanje kvalitete ţivljenja na podeţelju 

 

Prioriteta: sonaravno kmetovanje ter dopolnilne in dodatne dejavnosti na kmetijah. 

 

Obrazloţitev:   
Inštitut za trajnostno upravljanje podeţelja bo poleg ostalih dejavnosti, v okviru 

delovanja centrov pomagal zainteresiranim prebivalcem Dolenjske in Bele krajine z 

raziskavami in razvijanjem novih produktov, osveščanjem, izobraţevanjem in 

svetovanjem . 

 

Ozadje projekta: 

Območje Dolenjske in Bele krajine, skladno z analizo stanja na terenu, potrebuje 

razvojno jedro za podeţelje, ki bo spodbujalo trajnostni razvoj podeţelja v smislu 

spodbujanja ekološkega kmetovanja, ekološkega turizma, spodbujanja izvajanja 

ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam, kot center za spodbujanje in 

pomoč pri črpanju evropskih sredstev in ne nazadnje spodbujanje učinkovite rabe 

energije in uporabe obnovljivih virov energije ter izvajanje najrazličnejših 

raziskovalnih študij na tovrstne teme.  

Zavod Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma je tovrstne potrebe v okolju 

zaznal, poleg tega pa  za organizacijo in delovanje takšnega razvojnega inštituta ţe 

ima ustrezno opremljene prostore in v okviru projekta lahko oblikuje strokovno 

skupino, ki bo trajno zasledovala zastavljene cilje. 

Inštitut za trajnostno upravljanje podeţelja bo lociran na naslovu Sevno 13, 8000 

Novo mesto in bo deloval v okviru Fakultete za upravljanje podeţelja. Deloval bo v 

interesu celotnega območja DBK. Kot razvojno raziskovalna enota bo omogočal 

strokovni razvoj mladim raziskovalcem, rezultate raziskovalne dejavnosti bo razvijal 

v nove produkte za širjenje in krepitev dodatnih in dopolnilnih dejavnosti v 

kmetijstvu in na podeţelju na splošno. 

 

Povzetek projekta: 

V okviru projekta bomo organizirali Inštitut za trajnostno upravljanje podeţelja kot 

neprofitno razvojno-raziskovalno jedro za podeţelje s petimi temeljnimi področji 
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delovanja za celotno območje Dolenjske in Bele krajine, v okviru katerega bomo 

oblikovali programe in strategije za trajnosten razvoj podeţelja. Inštitut bo imel v 

svojem okrilju: 

- Center za evropske projekte (osveščanje javnosti o moţnostih črpanja 

evropskih sredstev in nudenje pomoči zainteresiranim), 

- Center za pospeševanje ekološkega kmetovanja (spodbujanje ekološkega 

kmetovanja, osveščanje), 

- Center za prilagajanje podnebnim spremembam (osveščanje javnosti o 

moţnostih prilagoditve podnebnim spremembam predvsem za področje 

kmetijstva), 

- Center za pospeševalne ekološkega turizma (spodbujanje ekološkega 

turizma, osveščanje). 

V Inštitut pa bomo vključili še ţe delujoči: 

- Center za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije (spodbujanje 

URE in OVE, osveščanje). 

 

Aktivnosti projekta 

 

I. FAZA PROJEKTA 

 

Aktivnost 1: Priprava »Inštitut za trajnostno upravljanje podeţelja« 

Vodenje in koordiniranje projekta v okviru prve aktivnosti:  

Priprava dokumentov za organizacijo raziskovalnega zavoda - Inštituta za trajnostno 

upravljanje podeţelja in sestava strokovne skupine, ki bo delovala v okviru 

razvojnega jedra. 

Priprava poslovnika inštituta. 

Priprava programskih dokumentov: vizija delovanja in opredelitev poslanstva 

Inštituta, strategije razvoja in prednostnih nalog.  Izoblikovali bomo programe in 

strategije za področje razvoja podeţelja oziroma trajnostnega upravljanja podeţelja. 

 

Čas izvajanja aktivnosti: januar 2010 – september 2010 

 

Aktivnost 2: Priprava »Centra za učinkovito rabo energije in obnovljive vire 

energije« 

Vodenje in koordiniranje projekta v okviru druge aktivnosti:  

Oblikovali  bomo strokovni sosvet centra in zapisali vsebinska izhodišča za 

delovanje centra: vizija in poslanstvo, strategija in kratkoročni cilji centra. 

Izvedli bomo delavnici »Energetsko knjigovodstvo na kmetiji« in »Energetski 

pregled kmetije« 

Za promocijo bomo izvedli dva motivacijska sestavka na spletnih straneh občin in v 

občinskih glasilih. 

 

Čas izvajanja aktivnosti: januar 2010 – september 2010 

 

Aktivnosti 3: Priprava »Centra za evropske projekte« 

Vodenje in koordiniranje projekta v okviru tretje aktivnosti:  

Oblikovali  bomo strokovni sosvet centra in zapisali vsebinska izhodišča za 

delovanje centra: vizija in poslanstvo, strategija in kratkoročni cilji centra. Cilj 

centra bo povečati črpanje sredstev in s tem večji pritok sredstev iz EU strukturnih 

skladov namenjenih za razvoj podeţelja. Izdelani kazalci na regionalne nivoju JV 

Slovenije kaţejo na še vedno slabo črpanje različnih razvojnih spodbud.  Izdelana bo 

analiza stanja in na osnovi zbranih podatkov bo nadaljevanju organizirana 

motivacijska delavnica za osveščanje javnosti o moţnosti pridobivanja sredstev za 

realizacijo razvojnih projektov.   

Izvedli bomo eno izobraţevalno delavnico. 

Za promocijo bomo izvedli en motivacijski sestavek na spletnih straneh občin in v 

občinskih glasilih. 

 

Čas izvajanja aktivnosti: januar 2010 – september 2010 
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Aktivnosti 4: Priprava »Centra za pospeševanje ekološkega kmetovanja« 

Vodenje in koordinacija projekta v okviru četrte aktivnosti:  

Oblikovali  bomo strokovni sosvet centra in zapisali vsebinska izhodišča za 

delovanje centra: vizija in poslanstvo, strategija in kratkoročni cilji centra. 

Izvedli bomo delavnico »Zelena javna naročila in naročanje ekološko pridelane 

hrane v javnih zavodih in drţavnih ustanovah«. 

Za promocijo bomo izvedli en motivacijski sestavek na spletnih straneh občin in v 

občinskih glasilih. 

 

Čas izvajanja aktivnosti: januar 2010 – september 2010 

 

Aktivnost 5: Priprava »Centra za prilagajanje podnebnim spremembam« 

Vodenje in koordinacija projekta v okviru pete aktivnosti:  

Oblikovali  bomo strokovni sosvet centra in zapisali vsebinska izhodišča za 

delovanje centra: vizija in poslanstvo, strategija in kratkoročni cilji centra. 

Izvedli bomo posvet s ključnimi razvojnimi in odločujočimi dejavniki »Prilagajanje 

kmetijstva podnebnim spremembam kot izziv za lokalno gospodarstvo«. 

Za promocijo bomo pripravili en motivacijski  sestavek na spletnih straneh 

občin ter v občinskih glasilih. 

 

Čas izvajanja aktivnosti: januar 2010 – september 2010 

 

Aktivnost 6:  Priprava »Centra za pospeševanje ekološkega turizma« 

Vodenje in koordinacija projekta v okviru šeste aktivnosti:  

Oblikovali  bomo strokovni sosvet centra in zapisali vsebinska izhodišča za 

delovanje centra: vizija in poslanstvo, strategija in kratkoročni cilji centra. 

Izvedli bomo posvet s ključnimi razvojnimi in odločujočimi dejavniki: »Ekološki 

turizem kot dejavnik trajnostnega razvoja podeţelja in moţnost za višjo dodano 

vrednost, primeri dobrih praks v tujini in pri nas«. 

Za promocijo bomo pripravili  en motivacijski  sestavek na spletnih straneh 

občin ter v občinskih glasilih. 

 

Čas izvajanja aktivnosti: januar 2010 – september 2010 

 

II. FAZA PROJEKTA 

 

Aktivnost 7:  Izobraţevalne aktivnosti »Centra za učinkovito rabo energije in 

obnovljive vire energije« 

Vodenje in koordinacija projekta v okviru sedme aktivnosti:  

Izvedli bomo delavnici »Izdelava energetske bilance kmetije« s predlogi za večjo 

učinkovitost in  »Moţnosti uporabe toplotnih črpalk na kmetiji«. Za promocijo 

bomo izvedli tri motivacijske sestavke na spletnih straneh občin in v občinskih 

glasilih. 

Organizirali bomo razstavo in pripravili DVD na temo »Učinkovita raba in 

obnovljivi viri energije na kmetijah«. 

 

Čas izvajanja aktivnosti: oktober 2010 – marec 2011 

 

Aktivnost 8: Izobraţevalne aktivnosti »Centra za evropske projekte« 

Vodenje in koordinacija projekta v okviru osme aktivnosti:  

Izvedli bomo  dve analitični in aplikativni raziskavi in eno delavnico, 

Za promocijo bomo pripravili dva motivacijska sestavka na spletnih straneh občin in 

v občinskih glasilih. 

Izdelali bomo DVD. 

 

Čas izvajanja aktivnosti: oktober 2010 – marec 2011 

 

Aktivnost 9:  Izobraţevalne aktivnosti »Centra za pospeševanje ekološkega 

kmetovanja« 
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Vodenje in koordinacija projekta v okviru devete aktivnosti:  

Izvedli bomo popis potencialov in interesa za ekološko kmetovanje v občinah 

Dolenjske in Bele krajine, popis potencialnih kupcev ekološko pridelane hrane, 

artiklov in količin, z informativnimi cenami na območju Dolenjske in Bele krajine. 

Izvedli bomo delavnici »Vključevanje kmetovalcev v kontrolni sistem za ekološko 

kmetovanje« in »Povezovanje pridelovalcev in predelovalcev ekološke hrane s 

potrošniki, dobava večjim javnim in zasebnim porabnikom«. 

Za promocijo bomo pripravili DVD »Potenciali pridelave in porabe ekološke 

hrane v občinah Dolenjske in Bele krajine 2010«  ter izvedli dva  motivacijska 

sestavka na spletnih straneh občin in v občinskih glasilih. 

 

Čas izvajanja aktivnosti: oktober 2010 – marec 2011 

 

Aktivnost 10:  Izobraţevalne aktivnosti »Centra za prilagajanje podnebnim 

spremembam« 

Vodenje in koordinacija projekta v okviru desete aktivnosti:  

Izvedli bomo delavnico »Prednostni ukrepi za prilagajanje podnebnim 

spremembam« (protitočna zaščita, vodna zajetja za namakanje, rastlinske vrste, 

sadjarstvo, itd.). 

Za promocijo bomo pripravili  en motivacijski  sestavek na spletnih straneh občin ter 

v občinskih glasilih. 

Izdelali  bomo  DVD. 

 

Čas izvajanja aktivnosti Oktober 2010 – marec 2011 

 

Aktivnost 11: Izobraţevalne aktivnosti »Centra za pospeševanje ekološkega 

turizma« 

Vodenje in koordinacija projekta v okviru enajste aktivnosti:  

Izvedli bomo posvet na temo »Turizem zdravega ţivljenja kot nov produkt z višjo 

dodano vrednostjo«,   

Izvedli bomo tri delavnice: 

- delavnico »Ekološka – tradicionalna gradiva (les, ilovica, kamen, slama, 

apno, itd.) v povezavi s tradicionalno arhitekturo in  primeri dobrih praks«,  

- delavnico »Okolju prijazna – ekološka komunalna ureditev  turističnih 

objektov in njihove okolice« (obnovljivi viri energije, zbiranje  padavin, 

male biološke čistilne naprave, vodni motivi, skalnjaki, zeliščni vrtovi, 

sadovnjaki, oblikovani nasadi,  vrtovi, senčnice, itd),  

- delavnico »Naravi prijazna notranja oprema s tradicionalnimi ekološkimi 

materiali« (les, zaščiten z voskom, naravne barve, glinena posoda, lanene 

in volnene tekstilije itd.).  

Za promocijo bomo pripravili  dva motivacijska sestavka  na spletnih straneh občin 

in v občinskih glasilih. 

Izdelali bomo DVD. 

 

Čas izvajanja aktivnosti Oktober 2010 – marec 2011 

 

Ciljna skupina: 

Neposredne ciljne skupine projekta so: 

- Interesenti (pravne in prednostno fizične osebe) z  območja Dolenjske in Bele 

krajine za uporabo obnovljivih virov energije in učinkovito rabo energije 

(vključili bomo tudi ranljive skupine in sicer ţenske, mlade in starejše od 40 

let),  

- kmetovalci, zainteresirani za ekološko kmetovanje (vključili bomo tudi ţenske 

in populacijo, starejša od 40 let), 

- pravne in fizične osebe, potencialni porabniki ekološko pridelane hrane, 

- zavezanci postopkom javnega naročanja, ki lahko uporabljajo pravila »zelenih 

javnih naročil«, 

- interesenti za prilagajanje podnebnim spremembam  (protitočna zaščita, 

namakalni sistemi, prilagojene rastlinske in ţivalske vrste, prilagojena gradnja 
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stanovanjskih in gospodarskih objektov, itd.), 

- interesenti (pravne osebe – mikro in majhna podjetja in prednostno fizične 

osebe) za pomoč pri kandidiranju na evropska sredstva (vključili bomo tudi 

ţenske, mlade in starejše od 40 let), 

- ponudniki  turističnih storitev (pravne osebe – mikro in majhna podjetja in 

prednostno fizične osebe), zainteresirani za ekološki turizem (vključili bomo 

tudi ţenske in starejše osebe od 40 let), 

- ponudniki opreme, pripomočkov, materialov  in storitev (pravne osebe – mikro 

in majhna podjetja in prednostno fizične osebe) za ekološko kmetovanje, za 

ekološki turizem, za prilagajanje podnebnim spremembam, za učinkovito rabo 

energije in za obnovljive vire energije, 

- osebe z posebnimi potrebami kot potencialni uporabniki dodatnih in dopolnilnih 

dejavnosti na terapevtskih (eko socialnih) kmetijah, 

- ţenske v enakovrednem poloţaju tudi v tehničnih (tradicionalno moških)  

panogah. 

 

Pregled  partnerstva: 

 

2.6. Pregled partnerstva  

                                                              Glavne naloge oz. aktivnosti 

Partner GRM NOVO 

MESTO 

Vodilni partner 

Vodi in usklajuje vse aktivnosti,  

aktivno sodeluje pri vseh aktivnostih 

Partner 1 RC NM  Aktivnost 3,8                                  sofinanciranje  

Partner 2 DROT  Aktivnosti 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11     prispevek v naravi 

Partner 3 GRMČANI  Aktivnosti  4,9                                sofinanciranje in 

prispevek v   

                                                       naravi 

 

 

 

Cilj projekta 

Kratkoročni cilji projekta:  

- oblikovati programe in strategije za trajnosten razvoj podeţelja 

oziroma trajnostnega upravljanja podeţelja,  

- ugotovitev ekoloških proizvodnih potencialov, 

- ugotovitev potencialnega obsega trga za ekološke pridelke, 

- sproţiti procese spopadanja s podnebnimi spremembami na območju 

Dolenjske in Bele krajine, 

- izvesti raziskovalni nalogi s področja črpanja evropskih sredstev, 

- umestiti ekološki turizem kot moţnost za ohranjanje dediščine in boljši 

zasluţek, 

- izvesti energetske preglede kmetij,  

- spodbuditi kmete k izvajanju energetskega knjigovodstva, 

- izvesti raziskovalne študije, 

- osveščanje širše javnosti. 

Dolgoročni cilji projekta:  

- organizirati delujoče jedro Inštituta za trajnostno upravljanje podeţelja 

s petimi temeljnimi področji za trajnostni razvoj podeţelja, temelječ na 

dolgoročnih izhodiščih, 

- organizirati Inštitut za trajnostni upravljanje podeţelja kot samostojno 

razvojno raziskovalno enoto v okviru zavoda Grm Novo mesto – 

center biotehnike in turizma oziroma Fakultete za trajnostno 



 

33 
 

upravljanje podeţelja, 

- s programi in projekti zagotoviti trajne materialne osnove za delo 

Inštituta , 

do konca trajanja projekta odpreti  vsaj eno delovno mesto na Inštitutu. 

 

 

Pričakovani rezultati  

 

Inštitut bo razvojna raziskovalna enota fakultete za upravljanje podţelja in bo 

omogočal študentom in delavcem fakultete pripravljanje seminarskih diplomskih 

magisterskih in doktorskih nalog z vsebinami namenjenimi neposrednemu 

izboljševanju ţivljenja in dela na podeţelju. Ciljna skupina bodo študenti in delavci 

za upravljanje podeţelja.  

Indikatorji za spremljanje 

uspešnosti projekta 

 

Indikator izhodiščno stanje  ciljna 

vrednost 

Kazalnik 1 Dokumentacija za 

organizacijo raziskovalnega inštituta za 

trajnostno upravljanje podeţelja 

0 1 (2010) 

Kazalnik 2 Programi in strategije za 

področje razvoja podeţelja oz. 

trajnostnega upravljanja podeţelja 

0 1 (2010) 

Kazalnik 3 Sestava strokovne skupine 

inštituta 

0 1 (2010) 

Kazalnik 4 Programski dokumenti 

inštituta 

0 1 (2010) 

Kazalnik 5 Organizacija centrov za 

trajnostno upravljanje podeţelja 

1 5 (2010) 

Kazalnik 6 Programski dokumenti za 

delovanje centrov 

0 5 (2010) 

Kazalnik 7 Strokovni sosveti centrov 0 5 (2010) 

Kazalnik 8 delavnice 0 13 (2011) 

Kazalnik 9 Raziskovalne naloge 0 2 (2011) 

Kazalnik 10 Popis potencialnih kupcev 

ekološko pridelane hrane 

0 1 (2010) 

Kazalnik 11 Popis potencialnih 

interesantov za ekološko kmetovanje 

0 1 (2010) 

Kazalnik 12 Posvet 0 3 (2011) 

Kazalnik 13 Razstava 0 1 (2011) 

Kazalnik 14 DVD 0 5 (2011) 

Kazalnik 15 Interaktivni motivacijski 

sestavki na občinskih spletnih straneh 

0 16 (2011) 

Kazalnik 16 Novo delavno mesto v 

okviru inštituta za trajnostno upravljanje 

podeţelja 

0 1 (2011) 

Lokacija projekta 

Storitve zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma so na voljo vsem 

drţavljanom RS in EU, večina zaposlenih in dejanskih porabnikov storitev pa je iz 

Dolenjske, Bele Krajine in Posavja. Posamezne aktivnosti in dejanja ter dogodki 

znotraj aktivnosti se bodo izvajale v občinah Dolenjske in Bele Krajine, 

komuniciranje z občani bo potekalo preko spletnih strani vseh občin DBK. 

Projekt se fizično ne bo izvajal v naselju Novo mesto. Aktivnosti bodo potekale na 
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sedeţu zavoda Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Sevno 13. 

 

Profitnost projekta (obkrožite 

in vpišite) 

 

profiten (v deleţu ___%)         neprofiten (v deleţu 100%)        

Projekt je v celoti neprofiten, saj  ne bo ustvarjal neposrednih prihodkov. Ekonomski 

učinek projekta bo posreden  - večja kvaliteta ţivljenja na podeţelju. 

Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah 

 

 

 

 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza n Skupaj 

Skupna vrednost 

(€) 

69.900,00 17.800,00   87.700,00 

Upravičeni stroški 

(€) 

63.500,00 16.500,00   80.000,00 

Tip projekta / faze 

projekta z % 

sofinanciranja 

Podpora trţenju 

proizvodov in 

storitev - 40 %  

Druga  

animacija, 

izobraţevanje, 

usposabljanje -  

60 % 

   

LEADER sredstva  

v % 

v € 

 

 

40,00 % 

25.400,00 

 

 

60,00 % 

9.900,00 

   

 

44,13% 

35.300,00 

Zasebna sredstva  

v % 

v € 

 

45,49 % 

31.800,00 

 

25,84 % 

4.600,00 

   

41,51 % 

36.400,00 

Druga sredstva  

v  % 

v € 

 

18,17 % 

12.700,00 

 

18,54 % 

3.300,00 

   

18,24 % 

16.000,00 

Prispevek v naravi  

v (%) 

 

 

6,25 % 

 

 

6,25 % 

   

Obdobje izvajanja 

projekta 

1.1.2010 – 30.9 

2010  

1.10. 2010 – 

10.06. 2011 

   

Dinamika vlaganja 

zahtevkov 

 

5.10.2010 

 

20.6.2011 

   

Kontaktna oseba 

Mojca Kogovšek, Grm Novo mesto  - Cen ter biotehnike in turizma, tel. 07 – 39 -

34-700 

e-mail: mojca.kogovsek2@guest.arnes.si 

Projektni vodja 

Mojca Kogovšek, Grm Novo mesto  - Cen ter biotehnike in turizma, tel. 07 – 39 -

34-700 

e-mail: mojca.kogovsek2@guest.arnes.si 

 

Nadzor nad projektom 

Joţica Povše 

Razvojni center Novo mesto d.o.o. 

 

Kontaktne informacije o 

projektu 

www.rc-nm.si 
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PROJEKT ŠT.:  LIN 2010 – 6/09 

 

Ime projekta 
KULINARKA DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 

 

Nosilec 

Zavod 23 

Šolska ulica 6 

8000 Novo mesto 

 

Partnerji 

Zavod Okus, zavod za gastronomijo 

Irča vas 13, 8000 Novo mesto 

 

Projekt prispeva k cilju osi 

(obkrožite) 
1                           2                        3 

Projekt se lahko izvaja tudi v 

drugih ukrepih PRP 2007 - 2013 

(označite z x)  

 

111  

 

125  

 

214  

 

112  132  311  

113  133  312  

121  142  322  

122  211  323  

123  212  se ne more izvajati  x 

Vsebina projekta 

Projekt prevladujoče prispeva k določenemu cilju/prioritetni nalogi LRS: 

CILJU 3 – Razvoj  in popestritev turistične ponudbe in infrastrukture. 

 

Prioriteta: turizem in infrastruktura. 

 

Obrazloţitev:   

Z realizacijo projekta „Kulinarika Dolenjske in Bele krajine bomo prispevali k 

raznovrstnost in kakovosti turistične ponudbe, predvsem na področju ponudbe 

publikacij in vzpostavitvi nove spletne strani, s tem ko bomo v projektu zajeli 

celotno področje Dolenjske in Bele krajine, bomo pripomogli k celovitemu in 

učinkovitemu  marketingu turistične destinacije, prav tako pa bomo povezali 

različne sektorje (dijaki in študentje gastronomskih smeri, društva podeţelskih 

ţensk, turistična društva, TIC-i, turistične in ekološke kmetije, gostinski objekti na 

področju Dolenjske in Bele krajine, strokovna javnost...), ki bodo sodelovali v 

projektu „Kulinarika Dolenjske in Bele krajine“ in tako prispevali k razvoju 

turistične destinacije. 

 

Ozadje projekta: 

Projekt „Kulinarika Dolenjske in Bele krajine“ se bo izvajal v vseh občinah na 

območju Dolenjske in Bele krajine, razen v naselju Novo mesto. 

 

Slovenska kulinarika, ki je bila še do nedavnega mednarodna neznanka, je zaradi 

evropske integracije in dinamičnega razvoja, danes med najbolj zanimivimi 

kulinarično-gastronomskimi okolji Evrope.  

 

Dediščina kulinarične kulture Slovenije je na majhnem geografskem področju 

izjemno bogata in tudi raznovrstna. Vendar avtohtona slovenska ţivila in jedi ter 

prehrambene navade naših prednikov počasi tonejo v pozabo. V raznoliki ponudbi 

mednarodnih kuhinj se posameznik vse teţje znajde in vse bolj izgublja stik z 

avtohtonimi slovenskimi jedmi. 

 

Vrednote kulinarične in prehranjevalne dediščine so v večini pokrajin vseeno dobro 

predstavljene in se preko nekaterih značilnih ţivil in jedi prenašajo tudi na bodoče 

rodove. Avtohtona slovenska ţivila in jedi namreč na svoj izviren način 

predstavljajo lepoto in kulturno dediščino Slovenije. Spoštovanje dediščine pa 

pomeni spoštovanje samega sebe. 

 

Dolenjska in Bela krajina zaobjemata široko enovito področje, za katero je značilna 

bogata kulinarična dediščina, vendar je tako slabo predstavljena, da počasi izginja iz 
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jedilnikov in v le redkih gostilnah je mogoče poskusiti pristne domače jedi značilne 

za to področje. Gostilne, ki ţe ponujajo domače dolenjske ali belokranjske jedi pa jih 

interpretirajo oz. pripravljajo po svoje, tako da jih je še teţje ovrednotiti. 

 

Z obujanjem kulinarične dediščine prednikov oz. oţivitvijo in ohranjanjem značilnih 

dolenjskih in belokranjskih ţivil ter posledično receptur in jedi, se bo povečalo 

zanimanje za značilne jedi  Dolenjske in Bele krajine, pa tudi sama destinacija bo 

pridobila na večji prepoznavnosti v okviru Slovenije in v svetu. 

 

Povzetek projekta: 

Namen: 

a) oţivitev in ohranjanje značilnih dolenjskih in belokranjskih ţivil ter 

posledično receptur in jedi, 

b) izbor značilnih ţivil, določitev meril in kriterijev za pripravo značilnih jedi 

na Dolenjskem in v Beli krajini in njihovih receptur, 

c) s tem izboljšati gostinsko in turistično ponudbo na Dolenjskem in v Beli 

krajini. 

 

Aktivnosti:  

 

I. FAZA PROJEKTA 

 

Aktivnost  1:  Analiza trga in priprava baze podatkov ter vodenje aktivnosti 

Koordinacija in vodenje aktivnosti. 

Analiza trga - anketiranje, priprava baze podatkov značilnih ţivil in jedi s področja 

Dolenjske in Bele krajine za potrebe projekta po vseh občinah  Dolenjske in Bele 

krajine. 

 

Čas izvajanja aktivnosti: januar 2010 – marec 2010 

 

 

II. FAZA PROJEKTA 

 

Aktivnost 2: Organizacija in vodenje strokovnega posveta na temo ţivil 

Koordinacija in vodenje aktivnosti. 

Organizacija strokovnega posveta na temo kulinarične dediščine Dolenjske in Bele 

krajine s poudarkom na značilnih ţivilih tega področja. Izbrati končni nabor 20 

značilnih ţivil s tega področja. 

 

Čas izvajanja aktivnosti: april 2010 

 

Aktivnost 3: Organizacija in vodenje strokovnega posveta na temo receptur 

Koordinacija in vodenje aktivnosti. 

Organizacija strokovnega posveta na temo kulinarične dediščine Dolenjske in Bele 

krajine s poudarkom na pripravi receptur in jedi iz izbranih značilnih ţivil s področja 

Dolenjske in Bele krajine, ki bodo zastopala tako jedi iz jesensko-zimskega časa, kot 

tudi pomladno-poletnega. Izbrati 15 končnih receptur jedi. 

 

Čas izvajanja aktivnosti: maj 2010 

 

III. FAZA PROJEKTA 

 

Aktivnost 4: Izoblikovati celostno vizualno podobo znamke „Kulinarika 

Dolenjske in Bele krajine“ in postavitev kriterijev za pridobitev znamke ter 

vodenje in koordinacija aktivnosti 

Koordinacija in vodenje aktivnosti 

Projektna skupina določi in izbere strokovnjake s področja gostinstva, turizma 

gastronomije, oglaševanja in etnologije iz Dolenjske in Bele krajine po potrebi pa 
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tudi širše, ki bodo sestavili osnutek celostne podobe znamke oz. predstavitve v 

publikaciji in na spletni strani ter postavili kriterije za pridobitev znamke 

„Kulinarika Dolenjske in Bele krajine“ - s pridobitvijo znamke bodo v prihodnosti 

gostinski objekti lahko pripravljali in ponujali jedi po recepturah navedenih v 

publikaciji. Pri teh gostincih bo na voljo tudi publikacija. Izoblikovanje in izdelava 

celostne vizualne – grafične  podobe. 

 

Čas izvajanja aktivnosti:  junij 2010 – september 2010 

 

 

Aktivnost 5: Organizacija strokovnih kuharskih predstavitev vseh ţivil, 

receptur in jedi ter koordinacija in vodenje aktivnosti 

Koordinacija in vodenje aktivnosti 

Organizacija 3 kuharskih delavnic s predstavitvijo vseh 20 značilnih ţivil ter 15 

receptur in jedi s področja Dolenjske in Bele krajine za zainteresirane ciljne skupine 

iz vseh občin Dolenjske in Bele krajine (dijaki in študentje gastronomskih smeri, 

društva podeţelskih ţensk, turistična društva, TIC-i, turistične in ekološke kmetije 

ter ostali gostinski objekti na področju Dolenjske in Bele krajine) ter strokovna 

javnost. 

 

Čas izvajanja aktivnosti:  oktober 2010 – november 2010 

 

IV. FAZA PROJEKTA 

 

Aktivnost 6: Oblikovanje in izdelava publikacije ter predstavitve projekta na 

spletni strani ter vodenje in izvedba aktivnosti 

Koordinacija in vodenje aktivnosti 

Oblikovanje publikacije znamke „Kulinarika Dolenjske in Bele krajine“, ki bo 

vsebovala vsa izbrana značilna ţivila, recepture in jedi značilnih za področje 

Dolenjske in Bele krajine v dveh jezikovnih različicah ter predstavitev znamke 

„Kulinarika Dolenjske in Bele krajine“ na novi spletni strani, ki bo vzdrţevana tudi 

po zaključku projekta na način, da bodo lahko glavni akterji (gostinci in 

zainteresirana javnost) neprestano dodajali spletne vsebine, fotografije… Odprt pa 

bo tudi forum na temo gastronomije oz. kulinarike Dolenjske in Bele krajine. 

 

Čas izvajanja aktivnosti: december 2010 – februar 2011 

 

Aktivnosti 7: Promocija znamke „Kulinarika Dolenjske in Bele krajine“ s 

kulinaričnim večerom ter izvedba in vodenje aktivnosti 

Koordinacija in vodenje aktivnosti 

Promocija znamke „Kulinarika Dolenjske in Bele krajine“ s kulinaričnim večerom, 

ki bo potekal na lokaciji v bliţini Novega mesta (razen v naselju Novo mesto 

samem, kjer se projekt ne izvaja), kjer se predstavi in degustira vse izbrane jedi 

pripravljene iz značilnih ţivil s področja Dolenjske in Bele krajine. Distribucija 

posebne publikacije. 

 

Čas izvajanja aktivnosti:  marec 2011 

 

Ciljna skupina: 

- zainteresirane skupine: dijaki in študentje gastronomskih smeri, društva 

podeţelskih ţensk, turistična društva, TIC-i, turistične in ekološke 

kmetije..., 

- gostinski objekti na področju Dolenjske in Bele krajine, 

- strokovna javnost, 

- slovenski gosti in tuji turisti. 

 

Pregled partnerstva: 
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Pregled partnerstva  

                                                              Glavne naloge oz. aktivnosti 

Partner 1: Zavod Okus Partner v projektu „Zavod Okus“ ima 

številne izkušnje s področja 

organizacije in izvedbe kulinaričnih 

projektov: predavanj, predstavitev in 

razstav, zato bo prijavitelju Zavodu 23 

v veliko pomoč tako pri skupnem 

načrtovanju projekta „Kulinarika 

Dolenjske in Bele krajine“ kot tudi pri 

izvajanju vseh aktivnosti projekta in 

njenem vodenju. Pri izvajanju projekta 

bo Zavod Okus sodeloval predvsem s 

svojimi bogatimi izkušnjami s 

področja gastronomije in kulinarike 

Dolenjske in Bele krajine pri zbiranju 

značilnih jedi in receptur, pri 

organizaciji posvetov in delavnic, pri 

postavitvi kriterijev za dodelitev 

znamke „Kulinarika Dolenjske in Bele 

krajine“ ter pri promociji znamke 

„Kulinarika Dolenjske in Bele krajine“ 

s kulinaričnim večerom, kjer se 

predstavi in degustira vse izbrane jedi 

pripravljene iz značilnih ţivil s 

področja Dolenjske in Bele krajine.  
 

Cilj projekta 

 

Cilji projekta: 

 raziskati obstoječe stanje na trgu na področju gastronomije na Dolenjskem in v 

Beli krajini, 

 preko strokovnega posveta o gastronomski dediščini Dolenjske in Bele krajine, 

izbrati končni nabor 20 značilnih ţivil in pripraviti recepture 15 jedi s tega 

geografskega področja, 

 izoblikovati znamko „Kulinarika Dolenjske in Bele krajine“ s celostno vizualno 

podobo gastronomije Dolenjske in Bele krajine, 

 organizacija 3 strokovnih kuharskih predstavitev vseh ţivil, receptur in jedi, 

 pripraviti merila in kriterije za dodelitev znamke „Kulinarika Dolenjske in Bele 

krajine“, 

 predstavitev vseh ţivil, receptur in jedi znamke „Kulinarika Dolenjske in Bele 

krajine“ na spletni strani in v posebni publikaciji. 

 

Dolgoročni cilji pa so: 

 vzbujanje regionalnega oz. nacionalnega ponosa z znamko „Kulinarika 

Dolenjske in Bele krajine“, 

 oţivitev in ohranjanje značilnih dolenjskih in belokranjskih ţivil ter posledično 

receptur in jedi, 

 izboljšati kulinarično ponudbo na Dolenjskem in v Beli krajini. 

 

Pričakovani rezultati  

Projekt zajema konkretne rezultate v spodnjih alinejah:  

 obvestiti 60% prebivalstva Dolenjske in Bele krajine o organizaciji 

strokovnih posvetov in kuharskih predstavitev (z objavami v medijih, preko 

e-pošte, preko lokalnih skupnosti...), 

 2x organizacija in izvedba strokovnega posveta (izbor ţivil, receptur jedi), 

 3x organizacija in izvedba strokovnih kuharskih predstavitev (predstavitev 

in učenje), 

 100 udeleţencev vključenih na strokovnih posvetih in kuharskih 

predstavitvah, 

 1x oblikovanje in izvedba celostne vizualne podobe znamke „Kulinarika 
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Dolenjske in Bele krajine“, 

 20 izbranih značilnih ţivil, 

 15 jedi in receptur, 

 1500 kom posebne publikacije „Kulinarika Dolenjske in Bele krajine“ v 

slovenskem in angleškem jeziku, 

 1x oblikovanje in izvedba dinamične spletne strani znamke „Kulinarika 

Dolenjske in Bele krajine“, 

 obvestiti 60% prebivalstva Dolenjske in Bele krajine o organizaciji 

promocijskega kulinaričnega večera znamke „Kulinarika Dolenjske in Bele 

krajine“, o naslovu spletne strani in izidu publikacije oz. o rezultatih 

projekta (z objavami v medijih, preko e-pošte, preko lokalnih skupnosti... 

 

 

 

Indikatorji za spremljanje 

uspešnosti projekta 

 

 

Indikator izhodiščno stanje  ciljna 

vrednost 

Kazalnik 1 Obveščenost Dolenjske in 

Bele Krajine (DBK) o organizaciji 

strokovnih posvetov in kuharskih 

delavnic 

0 60% 

prebivalcev 

DBK (2011) 

Kazalnik 2 Izvedbeni strokovni posveti 
0 2 posveta 

(2011) 

Kazalnik 3 Izvedene kuharske predstave 0 3 (2011) 

Kazalnik 4 Udeleţenci vključeni v 

strokovne posvete in kuharske delavnice 

0 100 

udeleţencev 

(2011) 

Kazalnik 5 Izbrana značilna ţivila 

Dolenjske in Dele krajine 

0 20 izbranih 

značilnih ţivil 

(2011) 

Kazalnik 6 Jedi Dolenjske in bele krajine 0 15 jedi (2011) 

Kazalnik 7 Recepture jedi Dolenjske in 

Bele krajine 

0 15 receptur 

(2011) 

Kazalnik 8 Celostna vizualna podoba 

znamke: Kulinarika Dolenjske in Bele 

krajine 

0 1 celostna 

vizualna 

podoba 

(2011) 

Kazalnik 9 Število publikacij: Kulinarika 

Dolenjske in Bele krajine v slovenskem 

in angleškem jeziku 

0 1500 izvodov  

(2011) 

Kazalnik 10 Spletna stran 
0 1 spletna stran 

(2011) 

Kazalnik 11 Obveščenost prebivalcev 

Dolenjske in bele krajine o organizaciji 

promocijskega kulinaričnega večera 

znamke: Kulinarika Dolenjske in bele 

krajine, o naslovu spletne strani in izidu 

publikacije oz. o rezultatih projekta 

0 60% 

prebivalcev 

DBK (2011) 

Lokacija projekta 

Projekt »Kulinarika Dolenjske in Bele krajine« se bo izvajal v vseh občinah  na 

območju Dolenjske in Bele krajine, razen v naselju Novo mesto, saj to široko  

področje predstavlja stičišče naravnih ter kulturnih različnosti, ki je temelj 

ustvarjalni pestrosti. 
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Profitnost projekta (obkrožite in 

vpišite) 

profiten (v deleţu ___%)         neprofiten (v deleţu 100%) 

Projekt ne ustvarja neposrednih prihodkov in  s tega vidika je neprofiten, imel pa 

bolj dolgoročni vpliv na dvig kvalitete gostinske ponudbe na tem območju. 

        

 

Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah 

 

 

 

 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Skupaj 

Skupna vrednost 

(€) 

10.500,00 17.430,00 34.570,00 25.770,00 88.270,00 

Upravičeni stroški 

(€) 

9.710,00 16.605,00 31.345,00 22.250,00 79.910,00 

Tip projekta / faze 

projekta z % 

sofinanciranja 

Podpora trţenju 

proiz. In storitev 

40% 

Podpora trţenju 

proiz. In storitev 

40% 

Podpora trţenju 

proiz. In storitev 

40% 

Podpora trţenju 

proiz. In storitev 

40% 

 

LEADER sredstva  

v % 

v € 

 

 

40,00 % 

3.884,00 

 

 

40,00 % 

6.642,00 

 

 

40,00 % 

12.538,00 

 

 

40,00 % 

8.900,00 

 

 

40% 

31.964,00 

Zasebna sredstva  

v % 

v € 

 

44,51 % 

4.674,00 

 

42,84 % 

7.467,00 

 

45,60 % 

15.763,00 

 

48,20 % 

12.420,00 

 

45,68 % 

40.324,00 

Druga sredstva  

v  % 

v € 

 

18,50 % 

1.942,00 

 

19,05 % 

3.321,00 

 

18,13 % 

6.269,00 

 

17,27 % 

4.450,00 

 

18,11 % 

15.982,00 

Prispevek v naravi 

(%) 

     

Obdobje izvajanja 

projekta 

1.1. 2010 – 10.3. 

2010 

1.4. 2010 – 

31.5. 2010 

1.6.2010 – 10.1. 

2011 

1.12. 2010- 31.3. 

2011 

 

Dinamika vlaganja 

zahtevkov 

20.3.2010 20.6.2010 20.1.2011 20.6.2011  

Kontaktna oseba 

Tadej Kapš, Zavod 23, stel. 07 33 7 96 50 

e-mail: zavod23@gmail.com 

 

Projektni vodja 

 

Tadej Kapš, Zavod 23, stel. 07 33 7 96 50 

e-mail: zavod23@gmail.com 

 

Nadzor nad projektom 

 

Joţica Povše 

Razvojni center Novo mesto d.o.o. 

 

Kontaktne informacije o projektu 
www.rc-nm.si 
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PROJEKT ŠT.: LIN 2010 – 7/09 

 

Ime projekta 

 

BRUSNIŠKA HRUSTAVKA 

 

Nosilec 

JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM NOVO MESTO 

Glavni trg 7, 8000 Novo mesto 

 

Partnerji 

DOLENJSKI MUZEJ NOVO MESTO 

Muzejska ulica 7, 8000 Novo mesto 

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BRUSNICE 

Velike Brusnice 6, 8321 Velike Brusnice 

 

RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO 

Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto 

Projekt prispeva k cilju osi 

(obkrožite) 
1                           2                        3 

Projekt se lahko izvaja tudi v 

drugih ukrepih PRP 2007 - 

2013 (označite z x)  

 

111  

 

125  

 

214  

 

112  132  311  

113  133  312  

121  142  322  

122  211  323  

123  212  se ne more izvajati  x 

Vsebina projekta 

 

Projekt prevladujoče prispeva k določenemu cilju/prioritetni nalogi LRS: 

CILJU 3 – Razvoj  in popestritev turistične ponudbe in infrastrukture. 

 

Prioriteta: turizem in infrastruktura. 

 

Obrazloţitev: 

K realizaciji prioritet  bomo prispevali z ureditvijo tematske poti, izdajo zloţenke, 

ureditvijo stalne razstave, permanentno organizacijo prireditve.  

 

Ozadje projekta: 

Ime češnje »brusniška hrustavka« sega globoko v zgodovino, saj naj bi jo začeli 

načrtno vzgajati ţe okoli leta 1830. Zgodovinsko ni znan izvor cepiča brusniške 

hrustavke, dejstvo pa je, da se je med vsemi sortami prav ta najbolj udomačila na 

območju brusniške doline ter bliţnjih podgorjanskh vasi. Sorto brusniška hrustavka 

je poimenoval leta 1932 takratni nad učitelj v šoli v Brusnicah, Martin Marinč, ki je 

tudi sicer ogromno prispeval k razširjanju brusniške hrustavke. Tako je, po letu 

1912, ko je bila v Brusnicah prva razstava češenj, leta 1936 organiziral s pomočjo 

podruţnice slovenskega vrtnarskega in sadjarskega društva prvo razstavo brusniške 

hrustavke, ki je postala tradicionalna. V tem obdobju je na območju KS Brusnice in 

okoliških vaseh rastlo  pribliţno 10.000 češnjevih dreves. Dolina je dajala pribliţno 

300.000 kg češenj. Gojenje brusniške hrustavke je prekinila druga svetovna vojna, 

po njej pa intenzivni socialistični industrijski razvoj. Sajenje brusniške hrustavke je 

bila marsikje opuščena, mnogo znanj o sorti brusniške hrustavke pa se je  pozabilo. 

V obujanju tradicije, ponovnega razširjanja in oţivljanja stare sadne sorte brusniške 

hrustavke vidimo nastavek za ohranjanje starih sadnih sort, ki izumirajo. 

 

Povzetek projekta:  

S projektom BRUSNIŠKA HRUSTAVKA bomo z različnimi aktivnostmi obudili 

tradicijo gojenja  avtohtone češnje -  brusniško hrustavko, njene produkte. Z izbiro 

celostno grafične podobe s priročnikom uporabe bomo lahko učinkoviteje prepoznali 

vse kar je povezano z brusniško hrustavko. S pomočjo partnerjev in neutrudnih 

prostovoljnih domačinov bomo postavili razstavo arheološke dediščine na območju 

brusniške hrustavke z zloţenko v Brusnicah, povezali  lepote naravne in kulturne 
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dediščine in ostalo ponudbo v učno-tematsko pot Po poti brusniške hrustavke, 

izvedli ocenjevanje češnjevih dobrot, razstavo češnjevih dobrot ter prireditev 

Praznik češnje brusniške hrustavke ter vse skupaj predstavili v predstavitvenem 

filmu Brusniška hrustavka in v  tiskani ediciji.  

 

I. FAZA PROJEKTA 

 

Aktivnosti 1: Izdelava in aplikacija  blagovne znamke češnje brusniške 

hrustavke in na njej temelječe kulinarične in ostale produkte 

- Priprava in izdelava celostno grafične podobe za brusniško hrustavko, 

- Izbira predloga CGP s priročnikom uporabe,  

- Obdelava obstoječe strokovne literature (zbir vseh podrobnosti o izdelkih v 

katerih se uporabljajo češnje brusniške hrustavke), 

- Priprava receptur posameznih izdelkov iz brusniške hrustavke, 

- Priprava gradiva za zloţenko o brusniški hrustavki in receptur posameznih 

izdelkov (slikovno gradivo, teksti,  odkup fotografij) 

 

Čas izvajanja aktivnosti: januar 2010 – junij 2010 

 

II. FAZA PROJEKTA 

 

Aktivnost 2: Ureditev učno-tematske poti »Po poti brusniške hrustavke« 

-  Pregled  moţnih lokacij za postavitev posameznih usmerjevalnih tabel in 

določitev lokacij, 

- Obdelava kulturne in naravne dediščine za označitev in predstavitev ob poti 

brusniške hrustavke, 

- Izvedba delavnice na temo  Po poti brusniške hrustavke, 

- Postopek izvedbe postavitve turistične signalizacije (soglasja, izbira 

izvajalca, postavitev signalizacije) 

- Izdelava zloţenke »Po poti brusniške hrustavke« v slovenskem in 

angleškem jeziku  vsaka po 1.000 izvodov 

 

Čas izvajanja aktivnosti: april 2010 – oktober 2010 

 

III. FAZA 

 

Aktivnost 3: Postavitev razstave o arheološki preteklosti območja brusniške 

hrustavke 

- Priprava in ureditev prostora za razstavo, 

- Pridobitev gradiva, pridobitev dovoljenj za objavo, strokovni izbor in 

obdelava gradiva, oblikovanje gradiva za izdelavo panojev, priprava 

panojev in izdelava panojev, 

- Postavitev razstave, 

        -      Izdelava  zloţenke 

 

Čas izvajanja aktivnosti: februar 2010 – junij 2010 

 

IV. FAZA  

 

Aktivnost 4: Ocenjevanje češnjevih jedi in izvedba predstavitvene prireditve 

Praznik brusniške hrustavke 

- Izvedba ocenjevanja češnjevih dobrot, 

- Izvedba degustacije češnjevih dobrot, 

- Razstava češenj, jedi in ostalih izdelkov iz češenj, 

- Izvedba predstavitvene prireditve »Praznik češenj brusniške hrustavke« 

- Izvedba povorke kmečkih vozovov in opravil, 

- Izbor kraljice češenj, 

- Izvedba češnjevih iger. 
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Čas izvajanja aktivnosti: junij 2010 

 

Aktivnost 5: Promocijske aktivnosti 

- Izdelava predstavitvenega filma »Po poti brusniške hrustavke« 

- Časopisni oglasi  

- Plakati, city lighti, jumbo plakati, transparent 

- tv oddaja: 3 oddaje po 30 minut 

- radijske oddaje: 5 oddaj 

- novinarske konference 

 

Čas izvajanja aktivnosti: februar 2010 – september 2010 

 

Ciljna skupina: 

 

V realizacijo projekta bodo vključene naslednje ciljne skupine:  

- mladina, 

- aktive podeţelskih oz. kmečkih ţena, 

- skupina s posebnimi potrebami (Varstveno delovni center Novo mesto),  

 

Pregled partnerstva: 

 

Pregled partnerstva  

                                                              Glavne naloge oz. aktivnosti 

Partner 1 

Vodilni partner 

Za večjo prepoznavnost bo izdelal in 

poskušal aplicirati za različne namene 

blagovno znamko češnje brusniške 

hrustavke in na njej temelječe kulinarične in 

ostale produkte, uredil skupaj s strokovno 

sluţbo Mestne občine Novo mesto tematsko 

pot Po poti brusniške hrustavke, izdal 

zloţenko ter predstavitveni film. 

  

Partner 2 Priprava in izdelava razstave 
 

Cilj projekta 

 

Cilji projekta so naslednji: 

- Opozoriti javnost na ekološki vidik pridelovanja in uţivanja češnje 

brusniške hrustavke in na njej temelječe izdelke, 

- Spodbuditi prebivalce območja, da bodo okoli hiše zasadili stare sadne 

sorte, 

- Poslikati stare kulinarične zapise o uporabnosti brusniške hrustavke v 

kulinariki, 

- Mlade spodbuditi, da ne bodo posegali po sadju iz večjih trgovskih centrov, 

ampak uţivali domačo avtohtono sadje, 

- Prispevati k večji zdravstveni osveščenosti prebivalstva, gre za staro sadno 

sorto, odporno prosti škodljivcem in ne zahteva uporabo škropiv. 

 

Pričakovani rezultati  

 

Pričakovani rezultati projekta so naslednji: 

Rezultati projekta so naslednji: 

- Celostno grafična podoba s priročnikom uporabe le-te v različne namene za 

blagovno znamko »Brusniška hrustavka«, 

- Urejena tematsko učna pot »Po poti brusniške hrustavke«, 

- Izvedena delavnica, 

- Razstava o arheološki preteklosti območja brusniške hrustavke z zloţenko, 
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- Organizacija ocenjevanja češnjevih dobrot, razstave češenj in češnjevih dobrot 

in prireditve Praznik češenj brusniške hrustavke, 

- Predstavitveni film o brusniški hrustavki, 

- 2000 kosov zloţenke  Po poti brusniške hrustavke. 

 

Indikatorji za spremljanje 

uspešnosti projekta 

 

 

Indikator izhodiščno stanje  ciljna 

vrednost 

Kazalnik 1 Turistična tematska pot: Po 

poti brusniške hrustavke 

0 1 (2010) 

Kazalnik 2 Zloţenka tematske poti 
0 2000 kosov 

(2010) 

Kazalnik 3 Razstava arheološke 

dediščine na območju brusniške 

hrustavke 

0 1 (2010) 

Kazalnik 4 Predstavitveni film: Po poti 

brusniške hrustavke 

0 1 (2010) 

Kazalnik 5 Izvedena delavnica z do 15 

udeleţenci 

0 1 (2010) 

Lokacija projekta 

Projekt se izvaja na območju pod Gorjanci Mestne občine Novo mesto in občine 

Šentjernej. Projekt pa je lahko nastavek za širitev projektnih vsebin na  projektno 

območje  Dolenjske in Bele krajine, Posavja ali celo preko meja na drugo stran 

Gorjancev.  Razstava arheološke dediščine na območju brusniške hrustavke bo 

lociran v Brusnicah. 

 

 

Profitnost projekta (obkrožite 

in vpišite) 

 

profiten (v deleţu ___%)         neprofiten (v deleţu 100%) 

Projekt je v celoti neprofiten, saj je namenjen ohranjanju tradicije gojenja stare 

brusniške hrustavke. Cijna skupina kateri je nemenjen so prebivalci iz projektnega 

območja in mladi, zlasti ti so pomembna ciljna skupina, saj je njih poleg ohranjanja 

tradicije pomembno osveščati o pomenu zdrave prehrane.         
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Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah 

 

 

 

 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Faza 5 Skupaj 

Skupna vrednost 

(€) 

9.295,00 13.972,00 15.572,00 32.476,00  71.315,00 

Upravičeni stroški 

(€) 

8.115,00 12.132,00 13.532,00 27.790,00  61.569,00 

Tip projekta / faze 

projekta z % 

sofinanciranja 

Podpora pri 

trţenju 

proizvod., 

storiz. 40 %  

Neprofitna 

naloţba 50% 

Neprofitna 

naloţba 50% 

Podpora pri 

trţenju 

proizvod., 

storiz. 40 % 

  

LEADER sredstva  

v % 

v € 

 

 

40,00 % 

3.246,00 

 

 

50,00 % 

6.066,00 

 

 

50,00% 

6.766,00 

 

 

40,00% 

11.116,00 

 

 

 

 

 

44,17% 

27.194,00 

Zasebna sredstva  

v % 

v € 

 

47,62 % 

4.426,00 

 

39,22 % 

5.480,00 

 

39,18% 

6.100,00 

 

48,66% 

15.802,00 

 

 

 

 

44,60 % 

31.808,00 

Druga sredstva  

v  % 

v € 

 

17,46 % 

1.623,00 

 

17,36 % 

2.426,00 

 

17,38% 

2.706,00 

 

17,24% 

5.558,00 

  

17,27 % 

12.313,00 

Prispevek v naravi 

(%) 

      

Obdobje izvajanja 

projekta 

1.2. 2010 – 

10.6. 2010 

1.4. 2010- 

30.9. 2010 

1.2.2010- 

30.6. 2010 

1.2. 2010- 

30.6. 2010 

  

Dinamika vlaganja 

zahtevkov 

 

20.6.2010 

 

5.10.2010 

 

5.10.2010 

 

5.10.2010 

  

Kontaktna oseba 

Drago Košak, Javni zavod Novo mesto, tel: 07 39 39 265 

e-mail: drago.kosak@novomesto.si 

 

Projektni vodja 

Drago Košak, Javni zavod Novo mesto, tel: 07 39 39 265 

e-mail: drago.kosak@novomesto.si 

 

 

Nadzor nad projektom 

Joţica Povše 

Razvojni center Novo mesto d.o.o. 

 

Kontaktne informacije o 

projektu 

www.rc –nm.si 
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PROJEKT ŠT.: LIN 2010 -8/09 

 

Ime projekta 
Z REVATALIZACIJO MLINOV DO ZELENE ENERGIJE 

 

Nosilec 

OBČINA ČRNOMELJ 

Trg svobode 3 

8340 Črnomelj 

 

Partnerji 

 

OBČINA METLIKA 

Mestni trg 24, 8333 Metlika 

 

OBČINA SEMIČ 

Štefanov trg 2, 8333 Semič 

 

KRAJINSKI PARK 

Adlešiči 15, 8341 Adlešiči 

 

 

Projekt prispeva k cilju osi 

(obkrožite) 
1                           2                        3 

Projekt se lahko izvaja tudi v 

drugih ukrepih PRP 2007 - 2013 

(označite z x)  

 

111  

 

125  

 

214  

 

112  132  311  

113  133  312  

121  142  322  

122  211  323  

123  212  se ne more izvajati  x 

Vsebina projekta 

 

Projekt prevladujoče prispeva k določenemu cilju/prioritetni nalogi LRS: 

CILJU 4 – Izboljšanje kvalitete ţivljenja na podeţelju. 

CILJU 5 – Ohranjanje okolja s poudarkom na ohranjanju naravne in kulturne 

dediščine 

 

Prioriteta: sonaravno kmetovanje in dodatne dejavnosti na kmetijah. 

 

Obrazloţitev: 

V okviru LIN 2009 so ţe potekale delavnice s ciljem krepitve in razvoja obnovljivih 

virov energije. Rezultati teh delavnic so lahko uporabijo kot izhodišča tudi pri tem 

projektu, vendar je nujno potrebna nadgradnja z rezultati, ki so predstavljeni v 

projektu, če hočemo doseči obravnavani cilj. 

 

Z obravnavanim projektom bomo tudi ugotovili oziroma potrdili, da je izgradnja 

MHE lahko pomembna razvojna priloţnost za Belo krajino, predvsem območja ob 

vodotokih, ki so zelo slabo razvita in so še vedno podeţelska območja, kjer je 

kmetijstvo pomembno, ne pa zadostno, da se bi lahko posamezne kmetije razvijale 

samo na osnov te dejavnosti. Tako je smiselno iskati moţnosti za uvedbo novih 

dejavnosti, ki bodo pomenile pomemben dodaten vir dohodka kmetije ali 

posameznega gospodinjstva. S tem bi podeţelje postalo ponovno privlačno tudi za 

mlajšo generacijo, ki trenutno ne vidi ustreznih dohodkovno zanimivih dejavnosti na 

obravnavanem območju.   

 

Ozadje projekta: 

Mlini na belokranjskih vodotokih so pomemben del kulturne dediščine, ki propadajo, 

saj  ţe nekaj časa nimajo več svoje vloge kot vodni obrati (mlini, ţage). Ob zadnjem 

strokovnem pregledu stanja objektov leta 2008 je bilo ugotovljeno, da je na območju 

Krajinskega parka Kolpa dobro ohranjena samo še tretjina mlinov in ţag, to je 

skupno petnajst še stoječih vodnih obratov (devet mlinov, šest mlinov in ţag). Nujno 

je potrebno ustaviti njihovo nadaljnje propadanje. To lahko doseţemo z ustrezno 
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revitalizacijo obstoječih objektov, ki bo temeljila na ekonomski opravičljivosti 

investicije.   

V okviru ţe izvedenega projekta Pospeševanje investicij v obnovljive vire energije na 

podeţelju 2008, 2009, ki je potekal v okviru LIN 2008 je bil izkazan interes 

posameznih potencialnih investitorjev po obnovi mlinov za namene izgradnje malih 

hidroelektrarn. Izkazan interes in rezultati projekta so tudi strokovno podprti, med 

drugimi jih potrjujejo navedbe v knjigi »Belokranjske vode« avtorja dr. Dušana 

Pluta, ki obravnava moţnosti  izkoriščanja belokranjskih vod. Zainteresirani 

investitorji pričakujejo, da bo na podlagi rezultatov projekta doseţen posluh za 

hitrejše pridobivanje potrebnih dovoljenj in soglasij, kar bo omogočilo realizacijo 

brez birokratskih ovir pri investicijah  v pridobivanje zelene energije. S tem bi bilo 

investitorje tudi omogočeno kandidiranje za  sredstva strukturnih skladov za 

pridobivanje zelene energije, ki so še na voljo do l. 2013 in s tem doseţen v kratkem 

obdobju cilj revitalizacije mlinov. 

 

Povzetek projekta:  

Namen projekta je:  

 Ustavitev propadanja pomembnih objektov kulturne dediščine – mlinov na 

belokranjskih vodotokih, med katerimi so posamezni objekti razglašeni kot 

kulturni spomenik; 

 Obravnavanim vodnim obratom ponovno zagotoviti tudi njihov gospodarski 

pomen; 

 Pripraviti strateške, strokovne in projektne osnove za ustrezno revitalizacijo 

objektov ob upoštevanju vseh okoljskih vidikov; 

vse to s ciljem: 

 Ohranjanja objektov kulturne dediščine ob upoštevanju ohranjanja narave, saj so 

vodotoki del zavarovanih območij tudi območja NATURA 2000; 

 Izboljšanja kvalitete ţivljenja na podeţelju, saj bo revitalizacija obravnavanih 

objektov namenjena gospodarskemu izkoriščanju vodne energije za pridobivanje 

vse bolj pomembne zelene energije. 

Namen predlaganih aktivnosti je doseči naslednje rezultate:  

 Vzpostavitev referenčne skupine  

 Izvedba strokovne ekskurzije 

 Izdelana evidence mlinov primernih za revitalizacijo in preureditev v male 

hidroelektrarne (v nadaljevanju: MHE) na osnovi predhodno izdelanih kriterijev 

in okoljskih vidikov ter usmeritve za ustrezno revitalizacijo in umestitev  MHE 

 Izdelana projektna dokumentacija, ki bo omogočila pridobitev koncesije za rabo 

vode in gradbenega dovoljenja in omogočila potencialnim investitorjem moţnost 

črpanja namenskih sredstev strukturnih skladov 

 Izvedba strokovnega posveta  odprtega za širšo zainteresirano javnost s 

predstavitvijo rezultatov projekta in pomena revitalizacije mlinov in pomena 

pospešitve postopkov pridobivanja ustreznih dovoljenj in soglasij 

Projekt je namenjen širši zainteresirani javnosti, odgovornim strokovnim sluţbam in 

posameznikom na ministrstvih in drugih ustanovah v postopkih pridobivanja 

ustreznih dovoljen in koncesij za izgradnjo tovrstnih MHE z namenom pospešitve 

postopkov in predvsem zainteresiranim potencialnim investitorjem, ki so pripravljeni 

investirati v revitalizacijo mlinov z namenom ureditve MHE predvsem na območju 

NATURA 2000. 

 

Aktivnosti: 

 

I. FAZA 

 

Aktivnost 1: Evidentiranje mlinov, ki primerni za revitalizacijo in preureditev v 

malo hidroelektrarno 
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Ugotoviti  dejansko  stanja na terenu glede primernosti oziroma ekonomske 

upravičenosti revitalizacije mlina za potrebe izgradnje male hidroelektrarne;  

Ugotoviti zainteresiranost lastnikov za izvedbo revitalizacije mlinov in preveritev  

dejanske moţnosti izvedbe le te glede na faktorje kot so npr. solastništvo, stanje jezu 

in druge faktorje, ki lahko pomenijo oviro v fazi pristopa k revitalizaciji mlina; 

Priprava pregleda stanja posameznega mlina in jeza ob njem in izdelava kriterijev za 

oceno primernosti mlina za revitalizacijo in ureditve male hidroelektrarne; 

Izdelava posnetkov obstoječega stanja mlinov na Kolpi, priprava fotodokumentacije 

in konservatorskih smernic za objekte, ki so razglašeni kot kulturni spomenik in 

ustreznih usmeritev za ostale mline, ki so evidentirani kot objekti kulturne ali 

tehnične dediščine in sicer za tiste, kje je ugotovljena primernost revitalizacije; 

 

Čas izvajanja aktivnosti: februar 2010 – april 2010 

 

II. FAZA 

 

Aktivnost 2: Izobraţevalne aktivnosti 

 

Priprava in izvedba strokovne ekskurzije  - ogled primera dobre prakse  z 

zainteresiranimi lastniki mlinov in z širšo zainteresirano javnostjo. 

 

Čas izvajanje aktivnosti: maj 2010 – junij 2010 

 

III. FAZA 

 

Aktivnost 3:  Priprava okoljskih vidikov in usmeritev za ustrezno revitalizacijo 

in umestitev malih hidroelektraren 

 

Priprava strateške presoje z namenom ugotovite najustreznejše variante revitalizacije 

mlinov z upoštevanjem okoljskih vidikov med drugimi tudi glede na kumulativni 

vpliv na okolje v primeru revitalizacije več mlinov za namene obratovanja malih 

hidroelektrarn. 

 

Čas izvajanja aktivnosti: april 2010  -  oktober  2010 

 

IV. FAZA 

 

Aktivnost 4: Izdelava projektne dokumentacije 

Priprava strokovnih podlag in druge projektne dokumentacije potrebne za pridobitev 

koncesije za rabo vode in za pridobitev gradbenega dovoljenja za posamezne izbrane 

mline, kjer je izkazan utemeljen interes za obnovo upoštevajoč izdelane kriterije in 

kjer je interes usklajen z okoljskimi  vidiki in usmeritvami za ustrezno revitalizacijo 

in umestitev  MHE. V okviru aktivnosti predvidevamo pridobiti najmanj 8 

potencialnih udeleţencev v projekte za katere bodo izdelane strokovne podlage in 

navedena projekta dokumentacija. V primeru večjega interesa bodo izdelani kriteriji 

na osnovi katerih bomo izbrali udeleţence za katere bo izdelana predvidena 

dokumentacija. Glede na to, da je aktivnost profitna bo eden od kriterijev tudi 

pripravljenost sofinanciranja dokumentacije s strani posameznega udeleţenca, saj 

bomo imeli neposredno korist z izdelano dokumentacijo.    

 

Čas izvajanja aktivnosti: september 2010 – april 2011 

V. FAZA 

 

Aktivnost 5: Vzpostavitev in delovanje referenčne skupine 

Projekt bo vodila in koordinirala referenčna skupina  strokovnjakov sestavljenih  v 

interdisciplinarni skupino za izvedbo, skupaj z zainteresiranimi lastniki objektov. 

 

Čas izvajanja aktivnost: januar 2010 – junij2011 
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Aktivnost 6: Izvedba strokovnega posveta 

Z namenom, da se rezultate projekta predstavi širši javnosti in predvsem za to 

odgovornim strokovnim sluţbam in posameznikom na resornih ministrstvih, ki 

odločajo o tovrstnih posegih preko podajanja koncesij in raznih  soglasij bo 

organizirana strokovnega posveta, ki bo tudi javna predstavitev rezultatov. Za 

udeleţence posveta bomo zagotovili tudi ustrezni predstavitveni material. Ob tej 

priloţnosti bo postavljena tudi razstava v projekt vključenih objektov, ki bo izdelana 

tako, da bo imela trajni značaj (moţnost prenosljivosti in večkratne uporabe tudi 

lahko na posameznih lokacijah). 

 

Čas izvajanja aktivnosti: april 2011 – junij 2011 

 

VI. FAZA 

 

Aktivnost 7: Nakup predstavitvenih rolojev  

Nakup predstavitvenih panojev: 

- Nakup 10 panojev. 

Oprema bo namenjena promociji ob izvedbi projekta. Izdelana bo tako, da bo imela 

trajnejši značaj, torej jo bo moţno prenašati tudi na druge lokacije ob raznih 

priloţnostih za kar bo poskrbel vodilni partner, ki bo z opremo tudi upravljal. 

 

Čas izvajanja aktivnosti: april 2011 – junij 2011 

 

Ciljna skupina: 

Neposredne ciljne skupine so: 

 lastniki, solastniki oziroma potencialni investitorji v obnovo oziroma 

revitalizacijo mlinov na belokranjskih vodotokih z  namenom ureditve malih 

hidroelektrarn,  

 drugi zainteresirani krajani območja ob rekah, predvsem prebivalci, ki so bolj 

oddaljeni od urbanih središč in zaposlitvenih moţnosti; 

 prebivalci na zavarovanih območjih narave, predvsem na območju NATURE 

2000  

 krajevne skupnosti in nevladne organizacije, ki delujejo na obravnavanem 

območju 

 mladina, saj je ustvarjanje pogojev za pridobitne dejavnosti osnovni pogoj, da 

preprečimo »beg« mladih iz podeţelja. 

 

Neposredna ciljna skupina so tudi: 

 strokovne sluţbe in odgovorne osebe na posameznih resornih ministrstvih in 

drţavnih ustanovah, ki so ključni pri pridobivanju ustreznih dovoljenj, koncesij 

in soglasij v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za revitalizacijo 

mlinov za namene delovanja malih hidroelektrarn (npr. Ministrstvo za okolje in 

prostor, Agencija RS za okolje, Zavod RS za varstvo narave, Ministrstvo za 

kulturo, Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, in podjetja -  distributerji 

električne energije kot npr. Elektro Ljubljana d.d., upravljavci vodotokov  kot 

npr. Vodno gospodarsko podjetje Novo mesto d.d.)     

 

Preko medijev in promocijskega materiala pa bo vključena tudi širša zainteresirana 

javnost.  

 

 

Pregled partnerstva: 

 

Pregled partnerstva  

                                                              Glavne naloge oz. aktivnosti 
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Partner 1 

Vodilni partner 

Občina Črnomelj 

Vodenje naslednjih aktivnosti:  

 Vzpostavitev in delovanje  referenčne 

skupine 

 Evidentiranje mlinov, ki so primerni za 

revitalizacijo in preureditev v malo 

hidroelektrarno 

 Priprava okoljskih vidikov in usmeritev 

za ustrezno revitalizacijo in umestitev  

malih hidroelektrarn   

 Izdelava projektne dokumentacije 

Sodelovanje pri: 

 izobraţevanih aktivnosti  

 izvedbi strokovnega posveta 

Zaposleni na OU bodo prevzeli skupaj z vodjo 

projekta vodenje izvajanja projekta in vodenje 

navedenih aktivnosti ter sodelovanje pri 

aktivnostih, ki jih bodo prevzeli partnerji.  

Vodilni partner bo prevzel financiranje aktivnosti, 

ki jih bo vodil in sofinanciranje lastne udeleţbe v 

projektu po dogovoru.    

Partner 2 Občina 

Metlika 

Vodenje naslednjih aktivnosti:  

 Izobraţevalne aktivnosti 

Sodelovanje pri: 

 Vzpostavitev in delovanje  referenčne 

skupine 

 Evidentiranje mlinov, ki so primerni za 

revitalizacijo in preureditev v malo 

hidroelektrarno 

 Priprava okoljskih vidikov in usmeritev 

za ustrezno revitalizacijo in umestitev  

malih hidroelektrarn   

 Izdelava projektne dokumentacije 

 Izvedbi strokovnega posveta 

Zaposleni na OU bodo prevzeli izvajanje 

aktivnosti, ki je navedena in sodelovanje pri vseh 

ostalih aktivnostih to je pri načrtovanju, vodenju 

in izvajanju posameznih  aktivnosti.  

Finančno sodelovanje:  

Partner bo prevzel financiranje aktivnosti, ki jo 

bodo vodil in sofinanciranje lastne udeleţbe v 

projektu po dogovoru.    

Partner 3 Občina 

Semič 

Sodelovanje pri: 

 Vzpostavitev in delovanje  referenčne 

skupine 

 Evidentiranje mlinov, ki so primerni za 

revitalizacijo in preureditev v malo 

hidroelektrarno 

 Priprava okoljskih vidikov in usmeritev 

za ustrezno revitalizacijo in umestitev  

malih hidroelektrarn   

 Izdelava projektne dokumentacije 
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 Izobraţevalne aktivnosti 

 Izvedbi strokovnega posveta 

Zaposleni na OU bodo sodelovali pri vseh  

aktivnostih to je pri načrtovanju, vodenju in 

izvajanju posameznih  aktivnosti.  

Finančno sodelovanje:  

Partner bo sofinanciranje lastne udeleţbe v 

projektu po dogovoru.    

Partner 4 Krajinski 

park Kolpa 

Vodenje naslednjih aktivnosti:  

 Izvedba strokovnega posveta 

Sodelovanje pri: 

 Vzpostavitev in delovanje  referenčne 

skupine 

 Evidentiranje mlinov, ki so primerni za 

revitalizacijo in preureditev v malo 

hidroelektrarno 

 Priprava okoljskih vidikov in usmeritev 

za ustrezno revitalizacijo in umestitev  

malih hidroelektrarn   

 Izdelava projektne dokumentacije 

 

 Izobraţevalne aktivnosti 

Zaposleni na partnerski ustanovi bodo prevzeli 

izvajanje aktivnosti, ki je navedena in sodelovanje 

pri vseh ostalih aktivnostih to je pri načrtovanju, 

vodenju in izvajanju posameznih  aktivnosti.  

Finančno sodelovanje:  

Partner bo prevzel financiranje aktivnosti, ki jo 

bodo vodil in sofinanciranje lastne udeleţbe v 

projektu po dogovoru.    

 

 

 

Cilj projekta 

 

Dolgoročni cilji: 

 Ustvariti endogeni razvojni potencial, ki poudarja značilnosti območja, 

zagotavlja nova delavna mesta in poseljenost ob upoštevanju trajnostne rabe 

naravnih virov ter ohranjanja naravne in kulturne dediščine. 

 Krepitev in razvoj obnovljivih virov energije v tem primeru energije vode ob 

hkratni revitalizaciji propadajočih objektov kulturne dediščine; 

 Ustvarjanje moţnosti za uvajanje novih delovnih mest z razvojem dopolnilnih in 

dodatnih dejavnosti na kmetijah. 

Z realizacijo projekta bodo ustvarjeni pogoji za nadaljnje izvajanje aktivnosti in 

razvoj novih projektov (omogočena realizacija v investicijo – revitalizacijo mlinov)   

Kratkoročni cilj:  

 Izdelati evidence oziroma pridobiti točne podatke katere mline  na belokranjskih 

vodah bi bilo moţno revitalizirati za namene pridobivanja zelene energije 

(izgradnja MHE) in z izdelano projektno dokumentacijo omogočiti potencialnim 

investitorjem realizacijo poslovnega načrta; 

 Izdelati okoljske vidike in usmeritve za ustrezno revitalizacijo in umestitev MHE 

in s tem skrajšati postopek pridobivanja potrebnih dovoljenj in soglasij potrebnih 

za pridobitev koncesije rabe vode in gradbenega dovoljenja; 
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 Z celovito obravnavo celotnega območja belokranjskih vodotokov za postavitev 

MHE premostiti birokratske ovire na katere so ţe naleteli posamezni 

zainteresirani investitorji. 

 

 

Pričakovani rezultati  

 

Pričakovani rezultati projekta: 

 Vzpostavitev referenčne skupine;  

 Evidenca mlinov primernih za revitalizacijo in preureditev v MHE; 

 Izvedba strokovne ekskurzije; 

 Izdelani okoljski vidiki in usmeritve za ustrezno revitalizacijo in umestitev MHE 

 Izdelana potrebna projektna dokumentacija za pridobitev koncesije za rabo vode 

in za pridobitev gradbenega dovoljenja;     

 Izvedba strokovnega posveta in priloţnostne razstave. 

 

 

 

Indikatorji za spremljanje 

uspešnosti projekta 

 

 

Indikator izhodiščno stanje  ciljna 

vrednost 

Kazalnik 1 Vzpostavitev referenčne 

skupine 

0 1 (2011) 

Kazalnik 2 Evidenca mlinov po 

posameznih vodotokih 

0 3 (2010) 

Kazalnik 3 Izvedba strokovne ekskurzije 

za zainteresirane udeleţence 

0 40 

udeleţencev 

(2010) 

Kazalnik 4 Izdelani okoljski vidiki in 

usmeritve za ustrezno revitalizacijo in 

umestitev MHE 

0 1 komplet 

(2010) 

Kazalnik 5 Izdelana potrebna projektna 

dokumentacija 

0 Min. 8 

objektivov 

(2011) 

Kazalnik 6 Izvedba strokovnega posveta 

0 40 

udeleţencev 

(2011) 

Kazalnik 7 Predstavitveno gradivo za 

udeleţence posveta in druge potencialne 

zainteresirane 

0 80 (2011) 

Kazalnik 8 Postavitev predstavitvenih 

panojev 

0 10 panojev 

(2011) 

Lokacija projekta 

Mlini na belokranjskih vodotokih so pomemben del kulturne dediščine, ki propadajo, 

saj  ţe nekaj časa nimajo več svoje vloge kot vodni obrati (mlini, ţage). Tovrstna 

kulturna dediščina počasi izginja zato je sedaj zadnji čas, da celovito pristopimo k 

reševanju te problematike. Omejili smo se na belokranjske vodotoke, ker 

ocenjujemo, da so mlini na teh vodah specifični za to območje. Pomemben 

odločitveni dejavnik je tudi ta, da je vodostaj rek na celotnem območju  v pribliţno 

istem nivoju. Tako se lahko belokranjski vodotoki v določenem obdobju  podobno 

izkoriščajo v  podobnem obsegu.  S proučitvijo moţnosti izgradnje MHE bi lahko na 

manjšem prostoru, po dolţni reke Kolpe na dolţini cca. 53 km proučili moţnosti za 

izgradnjo vodnih obratov in tako ustvarili razvojno priloţnost za obravnavano 

območje. Smiselno pa je vključiti tudi ostale belokranjske vodotoke predvsem reko 
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Lahinjo in Krupo.    

Pomemben faktor za izbor območja je bil tudi izkazan interes lastnikov mlinov, ki 

imajo interes po obnovi le teh, vendar so pri individualni obravnavi posameznega 

interesa vedno naleteli na teţave pri pridobivanju raznih soglasij in projektnih 

pogojev, saj se zadeva obravnava individualno. Pri skupinski obravnavi vseh 

potencialnih lokacij,  pa pričakujemo, da bomo hitreje prišli do skupnih ustreznih 

rešitev.  

 

 

 

Profitnost projekta (obkrožite in 

vpišite) 

 

profiten (v deleţu 25,32%)         neprofiten (v deleţu 74,68%)      

  Projekt je delno profiten, in sicer v tistem delu, ki se nanaša na individualne 

posameznike, ki bodo imeli neposredne koristi od projekta. S tem je mišljena 

aktivnost 5. Izdelava projektne dokumentacije, vse ostale aktivnosti so neprofitne, saj 

so namenjene širši javnosti, predvsem s ciljem izobraţevanja in osveščanja.  

 

Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah 

 

 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Faza 5 Faza 6 Skupaj  

Skupna vrednost 

(€) 

3.000,00 6.600,00 36.000,00 24.000,00 18.400,00 6.000,00 94.000,00 94.000,00  

Upravičeni 

stroški (€) 

3.000,00 5.500,00 30.000,00 20.000,00 15.500,00 5.000,00 79.000,00 79.000,00  

Tip projekta / 

faze projekta z % 

sofinanciranja 

Drugi 

neprofitni 

projekti – 

100% AKT.1 

Neprofiten 

- 

animacija, 

izobraţeva

nje, 

usposablja

nje 60 % 

AKT.2 

Drugi 

neprofitni 

projekti – 

100% 

AKT.3 

Podpora 

trţenju 

proizvod. 

storitev 40 

%  AKT.4  

Drugi 

neprofitni 

projekti – 

100% 

AKT.5, 

AKT.6  

Neprofitne 

naloţbe-

50% 

AKT.7 

   

LEADER 

sredstva  

v % 

v € 

 

 

100,00 % 

3.000,00 

 

 

60,00 % 

3.300,00 

 

 

100,00 % 

30.000,00 

 

 

40,00 % 

8.000,00 

 

 

100,00% 

15.500,00 

 

 

50,00% 

2.500,00 

 

 

78,86% 

62.300,00 

 

 

 

64.800,00 

 

Zasebna sredstva  

v % 

v € 

 

 

0% 

0,00 

 

 

33,33 % 

2.200,00 

 

 

16,67 % 

6.000,00 

 

 

50,00 % 

12.000,00 

 

 

15,76% 

2.900,00 

 

 

41,67% 

2.500,00 

 

 

27,23% 

25.600,00 

 

 

25,64% 

24.100,00 

 

Druga sredstva  

v  % 

v € 

 

0,00 

 

16,67 % 

1.100,00 

 

0,00 

 

16,67 % 

4.000,00 

 

0,00 

 

16,67% 

1.000,00 

 

 

6.100,00 

 

 

5.100,00 

 

Prispevek v 

naravi  

v (%) 

v € 

 

 

6,00 % 

0,06 

        

Obdobje 

izvajanja projekta 

1.2.2010 – 

31.4. 2010 

1.5. 2010 – 

30.6. 2010  

1.4. 2010 – 

31.10.2010 

1.9.2010- 

31.4. 2011 

1.2.2010- 

30.6. 2011 

1.4.2011- 

30.6.2011 

   

Dinamika 

vlaganja 

 

5.10.2010 

 

5.10.2010 

 

20.1.2011 

 

20.6.2011 

 

5.10.2011 

 

5.10.2011 

 

 

  



 

54 
 

 

 

zahtevkov 

Kontaktna oseba 

Greta Auguštin, Občina Črnomelj, tel. 07 30 61 106 

e-mail: greta.augustin@rnomelj.si 

 

Projektni vodja 

Greta Auguštin, Občina Črnomelj, tel. 07 30 61 106 

e-mail: greta.augustin@rnomelj.si 

 

Nadzor nad projektom 

 

Lidija Ivanšek 

Razvojno informacijski center Bela krajina  

 

Kontaktne informacije o projektu www.rc-nm.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rc-nm.si/
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PROJEKT ŠT.: LIN 2010 – 9/09 

 

Ime projekta 
NADALJEVANJE PROJEKTA »TURIZEM V ZIDANICAH« - II - FAZA 

 

Nosilec 

OBČINA MIRNA PEČ 

Trg 2 

8216 Mirna Peč 

 

Partnerji 

 

TURISTIČNA AGENCIJA KOMPAS NOVO MESTO d.o.o. 

Novi trg 10, 8000 Novo mesto 

Projekt prispeva k cilju osi 

(obkrožite) 
1                           2                        3 

Projekt se lahko izvaja tudi v 

drugih ukrepih PRP 2007 - 

2013 (označite z x)  

 

111  

 

125  

 

214  

 

112  132  311  

113  133  312  

121  142  322  

122  211  323  

123  212  se ne more izvajati  x 

Vsebina projekta 

Projekt prevladujoče prispeva k določenemu cilju/prioritetni nalogi LRS: 

CILJ 3 – Razvoj in popestritev turistične ponudbe in infrastrukture. 

 

Prioriteta: turizem in infrastruktura 

 

Obrazloţitev: 

Glede na to, da pri turizmu v zidanicah ločimo med tremi različnimi moţnostmi ( 

hrami, hisi kot kulturna dediščina, vinotoči kot dopolnilna dejavnost in oddajanje 

zidanic v namene sobodajalstva v turistične namene) bodo vse tri oblike pojavljanja 

v lokalnem okolje vzpodbudile lokalne skupnosti in  lastnike objektov, da bodo tudi 

v vinogradniških območjih urejali cestno in komunalno infrastrukturo. Ker pri 

označeni prioriteti >Turizem in infrastruktura< zasledujemo vse podcilje, bomo 

zaradi ţe prej omenjenimi tremi moţnostmi turizma v zidanicah povečali 

raznovrstno turistično ponudbo. Glede na to, da imamo sprejeta pravila kakovosti, ki 

opredeljujejo minimalne tehnične pogoje, kategorizacijo objektov in se naveţejo na  

kakovost v gastronomiji in enologiji bomo povečali kakovost ponudbe in storitev. 

Ustanovljen je Konzorcij ponudnikov turizma v zidanicah Dolenjske in Bele krajine 

katerega osnovna naloga je tudi promocija novega turističnega produkta, v 

strokovno skupino kot delovno telo konzorcija pa je imenovana tudi incoming 

turistična agencija, ki bo v povezavi z v prihodnosti nastalimi RDO in DO  izvajala 

celovit in učinkovit marketing turistične destinacije. Skozi zasledovanje tega 

podcilja in ustanovljenega konzorcija ponudnikov turizma v zidanicah Dolenjske in 

Bele krajine se bodo skozi projekt kot partnerji  povezovali člani konzorcija 

(trenutno 80 članov ) v katerem je zaznana povezanost nevladnega in zasebnega 

sektorja, javnega  sektorja (lokalne skupnosti kot akterji razvoja komunalne in ostale 

infrastrukture v občinah). Glede na to, da je skozi prve faze projekta ţe  ustvarjena 

naveza med javnim in zasebnim sektorjem  ter konzorcija s statusom društva v 

katerega so včlanjeni vsi trenutni in bodoči ponudniki turizma v zidanicah.   

 

Ozadje projekta: 

Vinogradniška območja Dolenjske in Bele krajine imajo veliko zidanic, ki niso 

ekonomsko izkoriščene , le redki jih uporabljajo za prenočevanje, še maj pa za 

oddajo turistom proti plačilu za bivanje zato predstavljajo za lastnike mrtvi kapital in 

škodo za lastnika in druţbo.  

Drţava je izdelala dokument Strategija razvoja zidaniškega turizma (nov 2007), v 

katerem je podala ugotovitev, da bo uvedba novega turističnega produkta, turizma v 

zidanicah, imela neposredno funkcijo odpravljanja pomanjkljivosti slovenskega 

turizma.  
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Projekt je skladen tudi z vizijo razvoja slovenskega turizma, opredeljene v 

dokumentu Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma, ki navaja, da bo 

Slovenija postala razvita turistična destinacija z raznoliko in kakovostno turistično 

ponudbo, s poudarkom na krajših počitnicah. Z izoblikovanimi atraktivnimi in 

raznolikimi integralnimi turističnimi proizvodi (ITP) pa bo postala tudi zaţelena 

destinacija za daljše počitnice. In zidanice na Dolenjskem in v Beli krajini bodo del 

raznolikih inovativnih  ITP, s poudarkom na avtentičnosti in atraktivnosti. 

Projekt »Konzorcij ponudnikov turizma v zidanicah Dolenjske in Bele krajine« 

prispeva k ohranjanju in oţivitvi zidanic, ki so dejansko zasedene le občasno  ob 

delovnih opravilih v vinogradnih in sadovnjakih, večji del leta pa so nezasedene. V 

letu 2009 se izvajajo aktivnost prve faze projekta » TURIZEM V ZIDANICAH« in 

ustanovljen je bil »Konzorcij ponudnikov turizma v zidanicah«,  v  letu 2009 bo 

izdan priročnik vsem ponudnikom turizma v zidanicah, šestim bodočim ponudnikom 

bodo izdelani poslovni načrti, pripravlja se kakovost  v zidanicah in v sled s  tem 

enotna kategorizacija za zidanice. Na terenu je bilo izvedeno 6 delavnic in na teh 

delavnicah je bilo prisotno okoli 80 udeleţencev, velika večina je tudi pristopila s 

pristopno izjavo v konzorcij ponudnikov turizma v zidanicah ( interesno zdruţenje s 

statusom društvo), ki bodo vključeni v zdruţenje ponudnikov in mreţo potencialnih 

ponudnikov. Obveščali smo javnost in promovirali projekt (organizacija novinarske 

konference, obveščanje preko različnih tiskanih in elektronskih medijev in 

institucij). Na koncu projekta LIN 2008 bo organizirana ZAKLJUČNA 

KONFERENCA, turistični dogodek z namenom predstavitve novega turističnega 

proizvoda ciljnim skupinam, ki bodo produkt promovirale doma in v tujini ter širši 

javnosti . 

 

Povzetek projekta:  

Projekt je neposredno namenjen lastnikom zidanic na eni strani, ki bodo oddajali 

svoje kapacitete in ustvarjali dobiček in turistom na drugi strani, ki bodo kapacitete 

koristili v času svojih izletov ali dopustov. 

Posredno pa društvom vinogradnikov, turistično informacijskim centrom, 

turističnim agencijam, tour operaterjem, medijskim hišam, občinam, lokalnim in 

regionalnim razvojnim agencijam, zavodom in drţavnim institucijam na področju 

turizma, ki bodo proizvod turizma v zidanicah promovirali in trţili.  

V letu 2010 bodo potekale naslednje aktivnosti : 

 Vodenje in koordinacija projekta; 

 Obveščanje javnosti in promocija projekta (organizacija novinarskih 

konferenc, obveščanje preko različnih tiskanih in elektronskih medijev in 

institucij); 

 Strokovno sodelovanje v društvu Konzorcij ponudnikov turizma v 

zidanicah Dolenjske in Bele in izobraţevanje lastnikov zidanic, ki bodo 

vključeni v zdruţenje ponudnikov in mreţo potencialnih ponudnikov, 

strokovna pomoč za ponudnike in izdelava projektne dokumentacije.  

 Priprava, oblikovanje in izvedba aktivnosti trţnega komuniciranja s ciljem 

izdelave promocijskega materiala, oglaševanje preko različnih orodij 

obveščanja in promoviranja za informiranje širše javnosti (ciljnih skupin) o 

novem turističnem proizvodu;   

 Organizacija obiska domačih in tujih organizatorjev turističnih dogodkov 

ter medijskih hiš na območju LAS Dolenska in Bela krajina, z namenom 

predstavitve turističnega proizvoda ciljnim skupinam, ki bodo produkt 

promovirali doma in v tujini na osnovi lastnih izkušenj oziroma doţivetij.  

Utemeljitev izbora ciljne skupine :  

 

Povezave z drugimi projekti: 

Projekt je nadaljevanje projekta Turizma v zidanicah katerega aktivnosti so se  

začele izvajati v letu 2009.  

Projekt Turizem v zidanicah je nadgradnja projekta Razvoj podjetništva na 
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varovanih območjih JV Slovenije v katero je vključeno obravnavano področje in 

nadaljevanje projekta Konzorcij ponudnikov zidaniškega turizma Dolenjske in Bele 

krajine. . 

Projekt "Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine" bo nadgradila svojo ponudbo 

tudi z naravnimi in kulturnim znamenitostmi vinogradniških območij (zidanice in 

hrami).  

Projekt pomeni odlično podporo Regijskim tematskim potem, ki nudijo 

pohodništvo, kolesarjenje, jahanje in vodne športe na področju celotne regije.  

Realizacija projekta bo dala ţivljenje projektu kreiranja vinsko turističnih cest na 

območju regije, kjer trenutno ni zadostne ponudbe in ni aktivnosti. 

 Projekt pa je skladen tudi z akcijo trţnega komuniciranja slovenskega 

turizma, ki v tem trenutku nagovarja domače goste, naj počitnikujejo doma, 

ker je vsa ponudba zelo blizu na majhnih razdaljah, s sloganom Oddih v 

Sloveniji je Blizu doma, blizu srca" in zidanice na območju Dolenjske in 

Bele krajine  predstavljajo ponudbo nočitvenih kapacitet z mnogimi 

drugimi doţivetji, kjer bodo gostje lahko izbirali med različnimi 

integralnimi turističnimi proizvodi. 

 

Aktivnosti: 

 

Aktivnost 1:  Organizirana stokovna pomoč za ponudnike, ki izpolnjujejo 

pogoje in lahko ponudijo zidanico na trg, potrebujejo pa stokovno pomoč 

Aktivnost bo obsegala strokovno pomoč  glede organizacijske oblike ponudnika, 

davčnega svetovanja, pomoči pri pridobivanju nepovratnih sredstev za nakup 

opreme, tudi pomoč pri pridobivanju bančnih posojil.  

Aktivnost se bo izvedla s pomočjo zunanjega sodelavca, ki bo izbran po ZJN.  

Kriterij za izbor za izvajanje strokovne pomoči  bo katalog svetovalnih storitev s 

cenami storitev (ta bo sestavni del prijavne dokumentacije). Napotnico za 

potencialnega svetovanca bo pripravil vodja projekta. Svetovanci bodo izbrani na 

osnovi kriterijev, ki jih bo potrdil konzorcij oz. skupščina ponudnikov turizma v 

zidanicah Dolenjske in Bele krajine. Vsak svetovanec bo moral zagotoviti sredstva 

in sicer  40 % od vrednosti storitev, ki jih bo plačal na posebni račun svetovalnih 

storitev (Občina Mirna Peč).Nosilec projekta se lahko dogovori z izvajalcem 

svetovalnih storitev, da ta prevzame odgovornost za zagotovitev sredstev s strani 

svetovanca. Po zaključku obdobja bo izvajalec svetovanj pripravil poročilo in 

izstavil račun. Storitve bo v višini 40 % sofinancirana iz sredstev Leader, 20 % iz 

LAS DBK, 40 % pa bom moral svetovanec zagotoviti sam. 

 

Čas izvajanja aktivnosti:  januar 2010 – september 2010 

 

Aktivnost 2: Organizacija trţenja produkta  

Organizacija celotnega turističnega marketinga. Kar pomeni vse oblike , 

prenočevanje v zidanicah, ogledi hisov, hramčkov, starih zidanic ter gostinska podba 

v vinotočih. Nosilec aktivnosti vključi ponudnika v mreţo ponudnikov. Ponudniki 

za katere bo Kompas Novo mesto to storitev opravil bodo izbrani  na osnovi 

kriterijev, ki jih bo potrdil konzorcij oz. skupščina konzorcija.  

 

V tem primeru bo Kompas svojo storitev obračunal po ključu 40 % iz sredstev 

Leader, 20 % iz sredstev LAS DBK in 40 % iz sredstev posameznikov – 

udeleţencev v projektu turizem v zidanicah.        

 

Čas izvajanja aktivnosti: januar 2010 – september 2010 

 

Aktivnost 3: Promocija 

Organizacija novinarske konference na začetku in koncu projekta, obveščanje o 

projektu na internetnih straneh  izvajalca in partnerjev v projektu, RC Novo mesto, 

RIC Bela krajina, TIC-ih, v lokalnih in nacionalnih medijih, priprava in izdaja 

kataloga, prevodi v tuje jezike (ang.,nem.,it., hr), tisk kataloga, oblikovanje 

spletnega prodajnega kataloga, izdelava promocijskih daril z blagovno znamko 
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proizvoda ( 0,5 l lončen vrč za vino, darilne vrečke, koledarji, 100 x USB ključ,  

izobraţevanje članov Konzorcija ponudnikov turizma v zidanicah Dolenjske in Bele 

krajine, organizacija obiska domačih in tujih organizatorjev turističnih dogodkov, 

promocijski film.  

 

Čas izvajanja aktivnosti: januar 2010 – september 2010 

 

Aktivnost 4: Organizirana svetovalna pomoč za potencialne ponudnike, ki so še 

v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti 

Aktivnost bo obsegala izdelavo projektne dokumentacije .  

Aktivnost se bo izvedla s pomočjo zunanjega sodelavca, ki bo izbran po ZJN.  

Kriterij za izbor za izvajanje strokovne pomoči  bo katalog svetovalnih storitev s 

cenami storitev (ta bo sestavni del prijavne dokumentacije). Napotnico za 

potencialnega svetovanca bo pripravil vodja projekta. Svetovanci bodo izbrani na 

osnovi kriterijev, ki jih bo potrdil konzorcij oz. skupščina ponudnikov turizma v 

zidanicah Dolenjske in Bele krajine. Vsak svetovanec bo moral zagotoviti sredstva 

in sicer  40 % od vrednosti storitev, ki jih bo plačal na posebni račun svetovalnih 

storitev (Občina Mirna Peč).Nosilec projekta se lahko dogovori z izvajalcem 

svetovalnih storitev, da ta prevzame odgovornost za zagotovitev sredstev s strani 

svetovanca. Po zaključku obdobja bo izvajalec svetovanj pripravil poročilo in 

izstavil račun. Storitve bo v višini 40 % sofinancirana iz sredstev Leader, 20 % iz 

LAS DBK, 40 % pa bom moral svetovanec zagotoviti sam. 

 

Čas izvajanja aktivnosti: januar 2010 – september 2010 

 

Ciljna skupina: 

Neposredne ciljne skupine:  

- Lastniki zidanic kot potencialni ponudniki turističnega proizvoda turizem v 

zidanicah. 

- Domači in tuji gosti, ki bodo koristili zidanice kot nastanitvene kapacitete. 

Posredne ciljne skupine:  

- Društva vinogradnikov kot organizacijska struktura za promocijo, trţenje in 

logistika turističnega proizvoda; 

- Turistično informacijski centri – informatorji turističnega proizvoda; 

- Turistične agencije – vključitev turističnega proizvoda v obstoječo turistično 

ponudbo in trţenje domačim in tujim gostom; 

- Domači in tuji organizatorji turističnih dogodkov ter medijske hiše, ki bodo 

informirali o  turističnem proizvodu in ga promovirali tako na domačem kot tujih 

trgih. 

- Občine, lokalne in regionalne razvojne institucije kot podporne institucije 

(razvojno in finančno) pri izvedbi projekta. 

- Terme Krka, - Wellness centri 

- Turistične kmetije, gostilne 

- Ponudniki aktivnega turizma (rafting klubi, kolesarski klubi, konjeniški centri, 

letališče Prečna, balonarji 

- Ponudniki naravne in kulturne dediščine v regiji 

- Izdelovalci domači in umetne obrti 

- Organizatorji prireditev 

 

Pregled partnerstva: 
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2.6 Pregled partnerstva  

                                                              Glavne naloge oz. aktivnosti 

Partner 1  

(KOMPAS NOVO MESTO, 

d.o.o.) 

Vodilni partner 

ORGANIZACIJA TRŢENJA 

PRODUKTA,  PROMOCIJA 

 

Cilj projekta 

 

Splošni (dolgoročni) cilj projekta:  

Splošni cilj razvoja novega turističnega proizvoda turizem v zidanicah in vključitev 

le-tega v obstoječo turistično ponudbo je povečati turistično privlačnost območja s 

kar najboljšim izkoriščanjem in promocijo lokalnih naravnih in kulturnih virov 

regije. 

Produkt turizem v zidanicah predstavlja moţnost trajnostnega razvoja, omogoča 

nastanek mnogih drugih oblik turizma, skladnega regionalnega razvoja, razvoja 

podeţelja, ohranjanja kulturne dediščine.  

 

Specifični (kratkoročni) cilji projekta: 

 Dvig kakovosti ponudbe novega turističnega proizvoda preko 

izobraţevalne delavnice, ki bo namenjena lastnikom zidanic vključenih v 

interesno zdruţenje in mreţo potencialnih ponudnikov; 

 Razširjena mreţa ponudnikov novega turističnega proizvoda na najmanj 45 

ponudnikov, ki bodo vključeni v interesno zdruţenje, s pridobljenimi 

dovoljenji za opravljanje dejavnosti do zaključka projekta v septembru  

2010; 

 Informirana širša javnost (ciljne skupine) na domačem in tujih trgih ter 

izvedena promocija novega turističnega proizvoda preko različnih orodij 

obveščanja in promoviranja; 

 Nov turistični proizvod bo obogatil turistično ponudbo in vzpodbudil razvoj 

turizma na podeţelju z ohranitvijo razvojnih konkurenčnih prednosti v 

naslednjih dveh letih; 

 Osnovni program bivanja v zidanicah bo povezan tudi v integralne 

turistične proizvode, kar pomeni, da se bo na ta način promovirala in trţila 

ostala turistična ponudba na destinaciji; 

Povezava s Posavjem, Obsoteljem in Kozjanskim  s ciljem vzpostavitve enotne 

organizacije, ki bo izvajala skupno promocijo in trţenje turističnega proizvoda 

turizma v zidanicah pod enotno blagovno znamko in tako postati prepoznaven 

segment znotraj turistične ponudbe v regiji in širše. 

 

Pričakovani rezultati  

 

Izvedeni bosta dve delavnici za člane Konzorcija, delavnici bodo obiskali vsi člani 

konzorcija pridobljenih bo najmanj 25 uporabnih dovoljenj  Strokovna pomoč bo 

nudena  ponudnikom ( članom konzorcija).  Izdelan bo spletni prodajni katalog in 

natisnjen prodajni katalog v slo, hr, ang, nem, it . V mreţo ponudnikov bo 

vključenih 35 ponudnikov . Organizirana bosta dva obiska domačin in tujih 

organizatorjev turističnih dogodkov ter medijskih hiš.   
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Indikatorji za spremljanje 

uspešnosti projekta 

0 

 

Indikator izhodiščno stanje  ciljna 

vrednost 

Kazalnik 1 Izobraţevalna delavnica za 

člane Konzorcija turizma v zidanicah 

Dolenjske in Bele krajine 

0 2 (2010) 

Kazalnik 2 Število izobraţenih lastnikov 

zidanic 

0 50 (2010) 

Kazalnik 3 Število ponudnikov turistične 

ponudbe vključenih v konzorcij/interesno 

zdruţenje 

77 100 (2010) 

Kazalnik 4 Oblikovan spletni katalog v 

petih jezikih ( slo, hr, ang, nem, it) in 

natisnjen katalog 

0 2 (2010) 

Kazalnik 5 Izdelane darilne vrečke za 

stekleničke vina z natisnjenim logotipom 

0 500 (2010) 

Kazalnik 6 Izdelani vinogradniški 

koledarji z natisnjenim logotipom 

0 300 (2010) 

Kazalnik 7 USB ključki z graviranim 

logotipom 

0 100 (2010) 

Kazalnik 8 Objave člankov o novem 

turističnem proizvodu v prilogah tiskanih 

medijev 

0 4 (2010) 

Kazalnik 9 Organizacija obiska domačih 

in tujih organizatorjev turistične ponudbe 

in medijskih hiš 

0 2 (2010) 

Kazalnik 10 Število udeleţencev na 

organiziranih dogodkih za organizatorje 

turistične ponudbe in medijskih hiš  

0 60 (2010) 

Kazalnik 11 Število pridobljenih 

uporabnih dovoljenj na podlagi 

sofinanciranja dokumentacije in 

uporabnih dovoljenj 

0 25 (2010) 

Kazalnik 12 Število vključenih 

ponudnikov v mreţo ponudnikov 

0 35 (2010) 

Lokacija projekta 

Vinogradniška območja Dolenjske in Bele krajine so izbrana zaradi vsebine 

projekta, ki zajema razvoj turizma v zidanicah na tem območju. Zidanice se nahajajo 

na navedenih vinogradniških območjih  

 

 

Profitnost projekta (obkrožite 

in vpišite) 

 

profiten (v deleţu 100%)         neprofiten (v deleţu ___%) 

Projekt je v celoti profiten. 
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Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah 

 

 

 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza n Skupaj 

Skupna vrednost 

(€) 

71.445,00    71.445,00 

Upravičeni stroški 

(€) 

63.112,00    63.112,00 

Tip projekta / faze 

projekta z % 

sofinanciranja 

Profitna – podpora 

trţenju proizvod. 

storitev 40 % 

    

LEADER sredstva  

v % 

v € 

 

 

40,00 % 

25.245,00 

    

 

40% 

25.245,00 

Zasebna sredstva  

v % 

v € 

 

47,00 % 

33.578,00 

    

47,00 % 

33.578,00 

Druga sredstva  

v  % 

v € 

 

17,67 % 

12.622,00 

    

17,67 % 

12.622,00 

Prispevek v naravi 

(%) 

     

Obdobje izvajanja 

projekta 

1.1.2010 -

30.9.2010 

    

Dinamika vlaganja 

zahtevkov 

 

5.10.2010 

    

Kontaktna oseba 
Sonja Klemenc, Občina Mirna peč, tel. 07 393 61 05 

e-mail: obcina.mirnapec@siol.net 

Projektni vodja 

Sonja Klemenc, Občina Mirna peč, tel. 07 393 61 05 

e-mail: obcina.mirnapec@siol.net 

 

Nadzor nad projektom 

Joţica Povše 

Razvojni center Novo mesto d.o.o. 

 

Kontaktne informacije o 

projektu 

www.rc –nm.si 

 

 

mailto:obcina.mirnapec@siol.net
mailto:obcina.mirnapec@siol.net
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PROJEKT ŠT.: LIN 2010 – 10/09 
 

Ime projekta 
LONČENA POSODA V SODOBNI KUHINJI 

 

Nosilec 

DOMAČA IN UMETNOSTNA OBRT ANDREJA STANKOVIČ s.p. 

Ragovska 1 

8000 Novo mesto 

 

Partnerji 

DOLENJSKI MUZEJ NOVO MESTO 

Muzejska ulica 7, 8000 Novo mesto 

 

GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA 

Sevno 13, 8000 Novo mesto 

Projekt prispeva k cilju osi (obkrožite) 1                           2                        3 

Projekt se lahko izvaja tudi v drugih 

ukrepih PRP 2007 - 2013 (označite z 

x)  

 

111  

 

125  

 

214  

 

112  132  311  

113  133  312  

121  142  322  

122  211  323  

123  212  se ne more izvajati  x 

Vsebina projekta 

Projekt prevladujoče prispeva k določenemu cilju/prioritetni nalogi LRS: 

CILJ 5 – Ohranjane okolja s poudarkom na ohranjanju naravne in kulturne dediščine. 

 

Prioriteta: podjetništvo  - tradicija in domača obrt 

 

Obrazloţitev: 

Projekt bo prispeval k razvoju in prepoznavnosti domače obrti – lončarstva in 

tradicionalnih lončarskih izdelkov. Najmanj 500 ljudi se bo seznanilo s pomenom 

lončarstva in s pomenom ohranjanja tradicionalnega posodja tudi v sodobni kuhinji. 

Lončarske delavnice bodo izobraţevale ljudi o lončarstvu, ki lahko postane njihova 

prostočasna dejavnost in način njihovega kreativnega ustvarjanja, lahko pa tudi vir 

dodatnega zasluţka.  

 

Ozadje projekta: 

Bogata dediščina tradicionalne keramike na področju Dolenjske in Bele krajine je dajala 

temu področju Slovenije poseben prepoznaven pečat. Poleg dodatnega vira zasluţka na 

podeţelju, kjer je bilo lončarstvo pogosto dopolnilna dejavnost na kmetiji in je veliko 

prispevalo k kvaliteti ţivljenja podeţelskega prebivalstva s samim zasluţkom pa tudi s 

kvalitetnimi izdelki za shranjevanje, pripravo in serviranje ţivil. Z globalizacijo se ta 

prepoznavnost posodja izgublja, saj ga izpodrivajo drugi neavtohtoni materiali, ki nimajo 

nobene povezave z našo tradicijo ter našim načinom ţivljenja. S tem je prišlo do 

opuščanja lončarskih delavnic in posledično zmanjšanje tradicionalnih posod, ki jih 

ljudje ne uporabljajo več, saj se je njihova uporabna vrednost izgubila.  

 

Povzetek projekta: 

Razlog projekta je, izumiranje domače obrti lončarstva na področju Dolenjske in Bele 

krajine in izgubljanje prepoznavnega, tipičnega lončarskega posodja v poplavi sodobnih 

materialov. Na 27-ih etnološko – lončarsko – kulinaričnih delavnicah se bodo ljudje 

spoznali z glino in lončarstvom, spoznali bodo vzroke uporabe keramičnega posodja 

nekoč in danes. Videli bodo načine priprave in serviranja hrane v lončeni posodi. Na 

delavnicah bodo sodelovali otroci iz vrtcev in šol – ki bodo spoznali glino kot prvobiten 

material in poklic lončarja, ki lahko postane tudi njihov poklic. Ustvarili bodo svoje 

posode iz gline 

V delavnicah bodo sodelovali odrasli in upokojenci, ki se bodo ob druţenju izobraţevali 

in prenašali znanje in izkušnje z lončeno posodo na mlajše.  
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Aktivnosti: 

 

I. FAZA 

 

Aktivnost 1:  Nabava prenosnega lončarskega vretena 

Vreteno je nujen pripomoček na vseh delavnicah, zato je njegova nabava nujnega 

pomena. Po koncu delavnic se bo brezplačno izposojal osnovnim šolam po Dolenjski in 

Beli krajini. 

 

Čas izvajanja aktivnosti: januar 2010 

 

II. FAZA 

 

Aktivnost 2: Delavnica dokumentiranja in zbiranja tradicionalnih keramičnih 

posod na terenu 

- Vodenje delavnice, 

- Izbira skupine šolarjev, 

- Najem prostora na terenu, 

- Predavanje z etnologom, 

- Organizacija prevoza na terenu, 

- Analiza nabranega materiala, sortiranje, označevanje, shranjevanje 

 

Čas izvajanja aktivnosti: januar 2010 – marec 2010 

 

Aktivnost 3: Izvedba etnološko-lončarskih delavnic 

Na delavnici bosta predavala etnolog in lončar. Etnolog bo predstavil tradicionalno 

posodje na področju Dolenjske in Bele krajine ter njegovo uporabo v preteklosti. Lončar 

bo prikazal izdelavo glinenih posod na lončarskem vretenu, predstavil bo izdelavo posod 

nekoč in danes. Udeleţenci se bodo tudi sami preizkusili  v izdelavi posod. 

Opis del: 

 Vodenje in organizacija delavnice, 

 Informiranje javnosti, 

 Nabava materiala, 

 Fotografsko dokumentiranje, 

 Izvedba delavnice,  

Ciljna skupina:  

 aktivi kmečkih ţena, 

 upokojenke 

 kmečke gospodinje, 

 

Čas izvajanja aktivnosti: januar 2010 – marec 2010 

 

Aktivnost 4: Izvedba lončarskih ustvarjalnic za otroke 

V vrtcih po Dolenjskem in Beli krajini se bodo izvajale ustvarjalne lončarske delavnice, 

kjer bodo otroci spoznali material in sami izdelali glinene izdelke, jih pobarvali in 

odnesli domov. S to delavnico se bo prenašalo staro znanje lončarstva na otroke. 

Opis del: 

 Organizacija in vodenje delavnice 

 Priprava na vsako delavnico 

 Nabava materiala  

 Prikaz in učenje lončarja 

 Izvedba delavnice 

 Fotografsko dokumentiranje 

Ciljna skupina:  

 Otroci, ki hodijo v vrtce Dolenjske in Bele krajine 
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Čas izvajanja aktivnosti: februar 2010 – junij 2010  

III. FAZA 

 

Aktivnosti 5: Izvedba etnološko-lončarsko-kulinarične delavnice 

Delavnica bo potekala na Kmetijski šoli Grm. Na delavnici bo prikazana različna 

uporaba posode nekoč in izdelava posode na lončarskem vretenu. Prikazana bo tudi 

uporaba posode v kulinariki. V posodi bomo kuhali in servirali jedi. Pripravili bomo 

razstavo serviranih jedi v tradicionalnih posodah. Udeleţenci razstave se bodo lahko tudi 

preizkusili v izdelavi glinenih izdelkov, in v kuhi tradicionalnih jedi. 

 

Opis del: 

 Organizacija ter vodenje delavnice 

 Nabava materiala 

 Predavanje kuharja, etnologa ter lončarja 

 Izdelava posod na vretenu 

 Kuhanje in serviranje jedi 

 Fotografsko dokumentiranje. 

Ciljna skupina:  

 Aktiv kmečkih ţena 

 Učenci srednjih šol 

 

Čas izvajanja aktivnosti: januar 2010 – februar 2010 

 

IV. FAZA 

 

Aktivnost 6:  Izvedba lončarskih delavnic za odrasle – nova posoda za staro rabo 

Delavnica bo potekala na Kmetijski šoli Grm in v Velikem Nerajcu. Na delavnici bo 

prikazana različna uporaba posode nekoč in izdelava posode na lončarskem vretenu. 

Udeleţenci se bodo lahko tudi preizkusili v izdelavi glinenih izdelkov na vretenu. 

Izdelali bodo tudi prostoročno posode, jih okrasili in pripravili na peko. Preizkusili se 

bodo tudi v drugih tehnikah izdelovanja sodobne keramike. Pečene posode bodo odnesli 

domov.  

Opis del: 

 Organizacija ter vodenje delavnice 

 Nabava materiala 

 Predavanje kuharja, etnologa ter lončarja 

 Izdelava posod na vretenu 

 Kuhanje in serviranje jedi 

 Fotografsko dokumentiranje. 

Ciljna skupina:  

 Aktiv kmečkih ţena 

 Učenci srednjih šol 

 Zainteresirani odrasli 

 

Čas izvajanja aktivnosti: marec 2010 – maj 2011 

 

Aktivnost 7:  Razstava stara posoda za novo rabo 

Razstava bo potekala na vseh občinah udeleţenih v projektu. Narejena bo v mobilni 

obliki. Na razstavi bodo predstavljene tradicionalne posode v naravni ter fotografski 

obliki, ter izdelki, ki jih bodo udeleţenci delavnic naredili na delavnicah .  

 

Opis del: 

 Organizacija ter postavitev razstave 

 Nabava materiala 

 Priprava mobilne enote za razstave 

 Obveščanje medijev 
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 Predavanje 

 Pogostitev. 

Ciljna skupina:  

 Vsi udeleţenci prejšnjih delavnic ter zainteresirana javnost 

 

Čas izvajanja aktivnosti: januar 2011 – julij 2011 

V. FAZA 

 

Aktivnost 8:  Zloţenka lončena posoda nazaj v domove 

Izdelala se bo zloţenka, ki bo prikazovala tradicionalno lončarstvo na področju 

Dolenjske in Bele krajine. Zloţenke se bodo delile po turističnih točkah Dolenjske in 

Bele krajine.   

 

Čas izvajanja aktivnosti: april 2011 – julij 2011 

 

Ciljna skupina: 

V projekt je zajeta vsa populacija ljudi na področju Dolenjske in Bele krajine: 

- otroci iz podeţelskih vrtcev v vseh občinah Dolenjske in Bele krajine, šolarji in 

srednješolci na lončarskih delavnicah (predvidoma 300 oseb),  

- odrasli: aktivi kmečkih ţena, kmečke gospodinje, delavno aktivni upokojenci – 

delavnice: Tradicionalne jedi v tradicionalnem posodju (50 oseb), 

- starejši ljudje s podeţelja – delavnice zbiranja starega posodja za razstavo in prenos 

znanja o uporabi le tega (50 oseb) 

 

Pregled partnerstva: 

 

2.6 Pregled partnerstva  

                                                              Glavne naloge oz. aktivnosti 

Andreja Stankovič 

Vodilni partner 

Vodenje projekta, izvajanje lončarskih 

delavnic, priprava dogodkov 

Dolenjski muzej Izvajanje etnološkega dela projekta, 

sodelovanje pri razstavi in zloţenki 

Kmetijska šola Grm Zagotavljanje prostora, vodenje 

kulinaričnega dela projekta, sodelovanje pri 

promociji 
 

Cilj projekta 

Glavni cilji projekta: 

 Izobraziti ljudi o pomenu kulturne dediščine. 

 Umestiti tradicionalno lončeno posodo v sodobno kuhinjo, razviti nove oblike 

lončenih posod, 

 Izobraziti ljudi o vrednosti posod, ki so jih nekoč uporabljali, 

 Medgeneracijski prenos izkušenj in znanja, 

 Zbuditi med mladimi zanimanje za lončarstvo, 

 Omogočiti odraslim kvalitetno in  ustvarjalno preţivljanje prostega časa, 

 Pokazati, da je lončarstvo lahko poleg hobija tudi primerna dopolnilna 

dejavnost. 

 

Pričakovani rezultati  

 

Pričakovani rezultati projekta so naslednji:  

- medgeneracijski prenos znanja – zvečanje znanja o lončarstvu v okolju 

najmanj 10%, 

- organizacija delavnice zbiranja in dokumentiranja tradicionalnih posod (50 

oseb), 
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- izvedba petih etnološko-lončarskih delavnic (120 oseb), 

- izvedba petnajstih lončarskih ustvarjalnic za otroke (300 oseb), 

- izvedba dveh etnološko-lončarsko-kulinaričnih delavnice (60 oseb), 

- izvedba petih lončarskih delavnic za odrasle – nova posoda za staro rabo 

(50 oseb), 

- organizacija razstave stara posoda za novo rabo, 

- izdelava zloţenke lončena posoda nazaj v domove. 

 

Indikatorji za spremljanje uspešnosti 

projekta 

 

 

Indikator izhodiščno stanje  ciljna 

vrednost 

Kazalnik 1 Udeleţenci delavnic 0 400 (2011) 

Kazalnik 2 Obisk razstav 0 200 (2011) 

Kazalnik 3 Medgeneracijski prenos 

znanja 

10 %več  

Lokacija projekta 

Območje Dolenjske in Bele krajine je enotno glede na tradicionalno lončarstvo, ki sicer 

centrira na Šentjernejsko polje, vendar se širi v vse občine (14), katere smo zajeli v 

projekt. Ker je bilo lončarstvo zelo tipično, prepoznavno in močno razvito v tem delu 

Slovenije. Po industrijski revoluciji se je močno zamrlo, vendar je spomin na lončarje še 

ţiv med ljudmi in par lončarjev tudi še deluje, tako da še lahko prenesejo svoje znanje na 

mlajše. Na tem področju je tudi še nekaj starega, tradicionalnega, lončenega posodja, ki 

ga je potrebno ohraniti in obuditi v uporabo. Na področju Dolenjske in Bele krajine 

vlada veliko zanimanje ljudi za prostočasne ustvarjalne delavnice, na katerih se poleg 

tega, da se ljudje zabavajo in druţijo ob ustvarjanju, tudi izobraţujejo. 

 

Profitnost projekta (obkrožite in 

vpišite) 

 

profiten (v deleţu ___%)         neprofiten (v deleţu 100%)        

Projekt je neprofiten, saj ne bo ustvarjal neposrednih prihodkov. Namenjen je ohranjanju 

tradicije in kulturne dediščine tega okolja. 
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Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah 

 
 

 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Faza 5  Skupaj 

Skupna vrednost 

(€) 

1.080,00 8.096,00 3.170,00 14.780,00 3.200,00 30.326,00 

Upravičeni 

stroški (€) 

900,00 7.850,00 3.020,00 13.900,00 3.100,00 28.770,00 

Tip projekta / 

faze projekta z % 

sofinanciranja 

Neprofiten - 

naloţba v 

opremo 50 % 

AKT.1 

Neprofiten - 

animacija, 

izobraţevanje, 

usposabljanje 60 

% 

AKT.2+AKT.3

+AKT.4 

Neprofiten - 

animacija, 

izobraţevanje, 

usposabljanje 60 

% AKT.5 

 

Neprofiten - 

animacija, 

izobraţevanje, 

usposabljanje  

60 % 

AKT.6+AKT.7 

Neprofiten - 

animacija, 

izobraţevanje, 

usposabljanje 60 

% AKT.8  

 

LEADER 

sredstva  

v % 

v € 

 

 

50,00 % 

450,00 

 

 

60,00 % 

4.710,00 

 

 

60,00 % 

1.812,00 

 

 

60,00 % 

8.340,00 

 

 

60,00 % 

1.860,00 

 

 

59,69 % 

17.172,00 

Zasebna sredstva  

v % 

v € 

 

 

41,67 % 

450,00 

 

 

22,43 % 

1.816,00 

 

 

23,79 % 

754,00 

 

 

24,76 % 

3.660,00 

 

 

22,50 % 

720,00 

 

 

24,40 % 

7.400,00 

Druga sredstva  

v  % 

v € 

 

16,67 % 

180,00 

 

19,39 % 

1.570,00 

 

19,05 % 

604,00 

 

18,81 % 

2.780,00 

 

19,38 % 

620,00 

 

18,97 % 

5.754,00 

Prispevek v 

naravi  

v (%) 

 

 

10 % 

 

 

10 %  

 

 

10 % 

 

 

10 % 

 

 

10 % 

 

 

 

Obdobje 

izvajanja projekta 

 

1.1. 2010-

10.1.2010 

1.1. 2010 – 

10.3. 2010  

1.1. 2010 -10.6. 

2010 

1.1. 2010 – 10.6. 

2011 

1.6. 2011 – 

30.9. 2011 

 

Dinamika 

vlaganja 

zahtevkov 

 

20.1.2010 

 

20.3.2010 

 

20.6.2010 

 

20.6.2011 

 

5.10.2011 

 

Kontaktna oseba 
Andreja Stankovič, Domača in umetnostna obrt Andreja Stankovič, tel. 041 69 79 07 

e-mail: andreja@stankovic.si 

Projektni vodja 

Andreja Stankovič, Domača in umetnostna obrt Andreja Stankovič, tel. 041 69 79 07 

e-mail: andreja@stankovic.si 

 

Nadzor nad projektom 

Joţica Povše 

Razvojni center Novo mesto d.o.o. 

 

Kontaktne informacije o projektu 
www.rc –nm.si 
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PROJEKT  ŠT.: LIN 2010 – 11/09 

 

 

Ime projekta 
OGLARSTVO V PRETEKLOSTI ZA PRIHODNOST 

 

Nosilec 

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE 

Sokolski trg 4 

8350 Dolenjske Toplice 

 

Partnerji 

DRUŠTVO GORJANSKE KOŠENICE 

Cerov log 150 

8000 Novo mesto 

 

TERME  KRKA d.o.o.  

PE Dolenjske Toplice 

Projekt prispeva k cilju osi 

(obkrožite) 
1                           2                        3 

Projekt se lahko izvaja tudi v 

drugih ukrepih PRP 2007 - 2013 

(označite z x)  

 

111  

 

125  

 

214  

 

112  132  311  

113  133  312  

121  142  322  

122  211  323  

123  212  se ne more izvajati  x 

Vsebina projekta 

 

Projekt prevladujoče prispeva k določenemu cilju/prioritetni nalogi LRS: 

CILJ 5 – Ohranjanje  okolja s poudarkom na ohranjanju naravne in kulturne 

dediščine. 

 

Prioriteta: turizem in infrastruktura 

 

Obrazloţitev:   

Zainteresirani bodo v projektu dobili pridobili dodatna  znanja o tradicionalni 

dejavnosti oglarstva.. 

 

Ozadje projekta: 

V času hitrih gospodarskih in druţbenih spremembah opaţamo, da vse manj 

populacije  v jugovzhodni regiji in širše po Sloveniji pozna način ţivljenja in navade 

naših prednikov. Številne raziskave potrjujejo, da zelo veliko ljudi, še zlasti mladih, 

ne pozna osnovnih delovnih opravil in običajev, ki so bila še  nedavno zelo 

pomembna za obstoj in preţivetje. Hkrati pa pri ljudeh opaţamo veliko zanimanje za 

poznavanje aktivnosti naših prednikov in zgodovine tehnične kulture na podeţelju. 

 

K izvedbi nas je spodbudilo tudi dejstvo, da na območju Upravne enote Novo mesto, 

ni za opravljanje dejavnosti oglarjenja registrirana niti ena oseba. Znanja in vedenja 

o tej dejavnosti je nekaj, vse manj pa je ljudi, ki so nekoč oglarili in ki bi to znanje 

še lahko prenesli na mladi rod. 

 

Povzetek projekta:  

S projektom ţelimo obuditi tradicijo oglarjenja na območju LAS Dolenjske in Bele 

krajine, s tem ciljem bodo izvedene naslednje aktivnosti:  

- kuhanje oglja na Gorjancih in čiščenje košenic, 

- priprava in izdaja strokovne publikacije, 

- izvedba delavnic in izobraţevanje, 

- izdelava naravoslovne učne poti na Gorjancih, 

- prireditev za ohranjanje tradicije oglarstva. 
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Aktivnosti: 

 

I. FAZA 

 

Aktivnost 1: Kuhanje oglja na Gorjancih in čiščenje košenic 

 Čiščenje košenic 

 Postavitev kope 

 Izdelava »oglarske bajte« iz lubje, gre za začasen objekt,  ki bo v uporabi 

samo za čas kuhanja oglja in bo mladini na nazoren  način prikazano, kje so 

oglarji prebivali v času kuhanja oglja.. 

 Priprava lokacije  

 Izdelava promocijske zgibanke  

 Promocija kuhanja oglja  za širši krog obiskovalcev predvsem 

osnovnošolske in srednješolske populacije 

 Izobraţevanje za zainteresirane (otroke, srednješolce) 

 Izdelava ustrezne promocijske embalaţe 

 

Čas izvajanja aktivnosti: april 2010 – september 2010 

 

Aktivnost 2: Prireditev za ohranjanje tradicije oglarstva 

Na prireditvenem prostoru jase v Dolenjskih Toplicah se bo izvedel priţig kope. V 

okviru prireditve, ki bo potekala od sobote do sobote v tednu gozdov, se bo od 

priţiga kope do razdrtja zvrstila še vrsta spremljajočih (promocijskih) aktivnosti. 

Obiskovalci bodo seznanjeni s tradicijo in dediščino naših prednikov vse od 

dejavnosti oglarjenja, do značilne kulinarike, ki so jo bili deleţni oglarji. Poglavitne 

spremljajoče dejavnosti bodo: slavnostni priţig kope s krajšim kulturnim 

programom in predstavitvijo značilne kulinarike, bedenje ob kopi, piknik ob kopi, 

izvedba likovne kolonije in razstava del, naravoslovni dan za otroke,  razdiranje 

kope, priprava oglja v promocijske namene. 

 

Čas izvajanja aktivnosti:  maj 2010 – junij 2010 

 

Aktivnost 3: Priprava in izdaja strokovne publikacije 

Tekom projekta bo izdelana publikacija, ki bo imela 2 glavna vsebinska sklopa. V 

enem sklopu bo obravnavana zgodovina in tradicija dejavnosti oglarstva na območju 

Kočevskega Roga in na območju Gorjancev. V drugem sklopu bo prikazan način 

izdelave kope, moţnosti uporabe oglja ter moţnosti za opravljanje te dejavnosti kot 

dopolnilne dejavnosti.  Izdaja publikacije se predvideva v 500-800 izvodih. 

Namenjena bo za uporabo v izobraţevalnem procesu. Distribuirana bo na vse 

osnovne šole v regiji, na enote Zavoda za gozdove. 

 

Čas izvajanja aktivnosti: januar 2010-  september 2010 

 

II. FAZA 

 

Aktivnost 4: Izvedba strokovnih delavnic in izobraţevanje 

O pomenu oglarstva v preteklosti in strokovna predstavitev te dejavnosti bo potekala 

v 3  delavnicah. Delavnice bodo izvedene na območju UE Trebnje, UE Novo mesto 

in v Beli krajini. Tekom poteka delavnic nameravamo informirati in vzpodbuditi oz. 

dobiti nabor zainteresiranih posameznikov, ki bi bili zainteresirani, da se dejavnosti 

oglarstva priučijo. Izobraţevanje bo potekalo pod vodstvom strokovnjakov 

gozdarstva ter praktično ob izvajanju drugih dveh aktivnosti (priţigu kope v 

Dolenjskih Toplicah in na Gorjancih). Po izvedenih delavnicah bo izvedena še 

ekskurzija v Dole pri Litiji, kjer oglarska dejavnost še ţivi oz. jo izvajajo kooperanti 

KZ Trebnje. Zainteresiranim bi se tako omogočila udeleţba na strokovni ekskurziji 

kot tudi nenehna prisotnost ob izkušenih oglarjih. Na delavnice in izobraţevanje 

bodo preko medijev in strokovne javnosti pozvani vsi zainteresirani z območja 

celotnega LAS-a. 

 

Čas izvajanja aktivnosti: januar 2010 – september 2010 
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III. FAZA 

 

Aktivnost 4: Ureditev naravoslovne učne poti na Gorjancih 

 Izdelati smernice in načrt za izdelavo naravoslovne učne poti 

 Izdelava vodnika in informacijskih tabel učne poti 

 Vključevanje stroke (gozdar, botanik) 

 Izdelava in postavitev panoja z drevesnimi vrstami 

 Trasiranje – ročna, strojna in gozdarska aktivnost 

 Postavitev informacijskih tabel 

 

Čas izvajanja aktivnosti: januar 2010 – junij 2011 

 

 

Ciljna skupina: 

Ciljne skupine projekta so:  

- osnovnošolska in srednješolska mladina, 

- mladi,  

- mlajše brezposelne osebe,  

- osebe z niţjimi dohodki,  

- mladi prevzemniki kmetij.  

 

Pregled partnerstva: 

 

Pregled partnerstva  

                                                              Glavne naloge oz. aktivnosti 

Partner 1 

Vodilni partner 

Vodenje in promocija projekta, koordinacija med 

partnerji projekta. Izvedba ključnih aktivnosti št. 

2 in 3 

Partner 2 Društvo Gor. 

Koš.  

Izvedba ključnih aktivnosti št. 1 in 4 

Partner 3 Terme Krka Izvedba ključne aktivnosti št. 5 

Partner 4 GG Nm. Sodelovanje pri aktivnostih št. 3 in 5 

 

 

Cilj projekta 

Glavni cilj projekta je obuditi tradicijo naših dedov povezano z dejavnostjo 

oglarjenja, do značilne kulinarike, ki so jo deleţni oglarji. 

 

Kratkoročni cilji so naslednji:  

- Organizirati in izvesti  kuhanje oglja na jasi v Dolenjskih Toplicah (v 

okviru tedna gozdov 2010) in na Gorjancih v septembru 2010; 

- V mesecu septembru 2010 organizirati in izvesti promocijo kuhanja 

oglja za osnovnošolske in srednješolske otroke v okviru naravoslovnih 

dni. 

- Pri pedagoškem procesu vključiti strokovnjaka iz Zavoda za gozdove. 

- Izdelati smernice in načrt za izdelavo naravoslovne učne poti (celostna 

podoba učne poti). 

- Pridobiti soglasje lastnikov parcel za izpeljavo učne poti skozi njihove 

parcele. 

- Izvesti gradbena in gozdarska dela na trasi učne poti. 

- Izdaja strokovne publikacije. 

- Organizirati in izvesti čiščenje košenic na področju Gorjancev (0,5 ha) 

ter na ta način prispevati k ohranitvi kulturne krajine. 

- Izvesti promocijo  izobraţevalne prireditve (tisk zloţenk oz. osnovnih 

informacij o dogodku ter ozadju projekta). 
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- Dokončno izdelati naravoslovno učno pot. 

 

Dolgoročni cilji, katerih vpliv bo viden tudi po dokončanju projekta  

- Ohraniti tradicijo oglarstva. 

- Izvesti vsakoletno kuhanje oglja v Dolenjskih Toplicah in na 

Gorjancih, Moţnost registracije dopolnilne dejavnosti za vsaj 5 oseb.  

- Izobraţevati in osveščati populacijo o pomenu ohranjanja naravnega 

okolja. 

- Ohraniti, vzdrţevati in očistiti zaraščene košenice.  

- Vzdrţevanje, promocija in vodenje učne poti. 

 

Pričakovani rezultati  

 

Načrtujemo izdajo strokovne publikacije, promocijskega gradiva (za prireditvi), 

predvideva se izvesti 3 delavnice in strokovna ekskurzija. Na strokovni ekskurziji bo 

s pomočjo gradiva in praktičnih prikazov pod strokovnim vodstvom izveden prikaz 

vseh faz kope, predstavljena moţnost oblikovanja produktov, predstavljene bodo 

različne vrste oglja in moţnosti trţenja. Ekskurzije se bo udeleţilo predvidoma 30 

udeleţencev, ki bodo predhodno prisotni tudi na delavnicah. .  

Organizirani bosta dva priţiga kope s spremljajočim programom izobraţevalne in 

promocijske vsebine.  

Na območju Gorjancev bo vzpostavljena gozdna učna pot z informacijskimi tablami. 

Za vodenje po gozdni učni poti bodo usposobljeni vodiči. O učni poti bo izdana 

zloţenka, ki bo podrobneje opisala posamezne točke učne poti.  

Tekom aktivnosti projekta bo na novo očiščenih 0,5 ha zaraščenih površin.  

 

Indikatorji za spremljanje 

uspešnosti projekta 

 

Indikator izhodiščno stanje  ciljna 

vrednost 

Kazalnik 1 Očiščene zaraščene površine  0 ha 0,5 ha (2010) 

Kazalnik 2 Organizirani priţigi kope s 

spremljevalnim programom 

0 3 (2011) 

Kazalnik 3 Izvedena učna pot 
0m 3700 m 

(2010) 

Kazalnik 4 Izvedene izobraţevalne 

delavnice o oglarstvu 

0 3 (2010) 

Kazalnik 5 Udeleţenci izobraţevanja 0 20(2010)  

Kazalnik 6 Seznanjenost prebivalcev o 

tradiciji oglarstva 

2 % prebivalcev 15 % 

prebivalcev 

(2011) 

Lokacija projekta 

Na območju Dolenjske in Bele krajine je v preteklosti oglarstvo igralo pomembno 

vlogo. Oglje se je uporabljalo za različne namene.  O pomenu te dejavnosti in 

oţivitvi tradicije oglarstva ţelimo vključiti večino prebivalstva. V izobraţevalne 

delavnice bomo vključili zainteresirane posameznike iz celotnega območja.    

 

Profitnost projekta (obkrožite in 

vpišite) 

 

profiten (v deleţu ___%)         neprofiten (v deleţu 100%) 

Projekt je neprofiten, saj ne bo ustvarjal neposrednih prihodkov. Namenjen je 

izobraţevanju in ohranjanju kulturne dediščine. Oglje iz kop ne bo namenjeno v 

prodajo, ampak se bo razdelilo med udeleţence prireditev.         
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Finančno ovrednotenje projekta po posameznih sklopih aktivnosti oz. po fazah 

 

 

  Faza 1 Faza 2 Faza 3 Skupaj 

Skupna vrednost 

(€) 

39.738,00 5.460,00 18.000,00 63.198,00 

Upravičeni stroški 

(€) 

35.038,00 5.377,00 15.500,00 55.915,00 

Tip projekta / faze 

projekta z % 

sofinanciranja 

Drugi 

neprofit.projekti 
100% 

Drugo usposab., 

animac., 
izobraţ. 60% 

Neprofitne 

naloţbe 50% 

 

LEADER sredstva  

v % 

v € 

 

100% 

35.038,00 

 

60% 

3.226,00 

 

50% 

7.750,00 

 

82,30% 

46.014,00 

Zasebna sredstva  

v % 

v € 

 

11,83% 

4.700,00 

 

21,23% 

1.159,00 

 

39,72% 

7.150,00 

 

20,58% 

13.009,00 

Druga sredstva  

v  % 

v € 

 

 

 

19,69% 

1.075,00 

 

17,22% 

3.100,00 

 

6,61% 

4.175,00 

Prispevek v naravi  

v (%) 

20% 20% 20% 20% 

Obdobje izvajanja 

projekta 

01.01.2010 – 

30.09.2010 

01.01.2010 – 

30.09.2010 

01.01.2010 – 

10.06.2011 

 

Dinamika vlaganja 

zahtevkov 

05.10.2010 05.10.2010 20.06.2011  

Kontaktna oseba 

Majda Gazvoda, Občina Dolenjske Toplice, tel. 07 38 45 191, 031 362 191, 

e-mail: gazvoda.majda@siol.net 

 

Projektni vodja 
 

 

Nadzor nad projektom 

Majda Gazvoda, Občina Dolenjske Toplice, tel. 07 38 45 191, 031 362 191, 

e-mail: gazvoda.majda@siol.net 

 

 

Kontaktne informacije o projektu 

Joţica Povše 

Razvojni center Novo mesto d.o.o. 

 

Kontaktne informacije o projektu 
www.rc –nm.si 
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IZJAVA O VELJAVNOSTI IZBORA PROJEKTOV 
 

Izjavljamo da: 

 so projekti, predlagani v letnem izvedbenem načrtu LAS Dolenjska in Bela krajina  za leto 2010: 

- predlagani s strani LAS, njenih članov ali prebivalcev območja LAS; 

- izbrani in potrjeni s strani organa odločanja LAS na 6. Seji Organa odlčanja LAS DBK, dne 

25.09.2009; 

- izbrani in potrjeni na podlagi jasnih in preglednih kriterijev, ki so bili prijavitelju znani ob 

oddaji predloga; 

 

 so projekt sodelovanja potrdili vsi sodelujoči partnerji; 

 vsi podatki ustrezajo dejanskemu stanju; 

 je izbor projektov potekal v skladu s poslovnikom LAS in brez nepravilnosti. 

 

Predstavnik LAS: 

               Tone Hrovat, predsednik Skupščine LAS DBK 

podpis_____________________ 

 

Predstavnik organa odločanja: 

                  Tone Hrovat, predsednik Organa Odločanja LAS DBK 

podpis_____________________ 

 

 

Predstavnik organa nadzora: 

                  Alojzij Muhič, predsednik Nadzornega odbora LAS DBK 

podpis_____________________ 

 

 

 

 

 

Kraj, datum : Novo mesto, 28.09.2009 
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